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TRÊS SURPRESAS RAZOAVELMENTE PROVÁVEIS 

Pearl Harbor – 11 de Setembro – Capitólio 

 
 
1. Pearl Harbor – 07-12-1941 
 

 
 

No Verão de 1940, os serviços de informações americanos conseguiram decifrar o código 
utilizado nas mensagens de natureza diplomática emitidas pelo governo do Japão. A operação que 
levara os serviços de informações americanos a esse êxito ficaria conhecida com a designação de 
Magic. Na verdade, o êxito não era completo, porque a decifragem das mensagens transmitidas 
com o código JN-25B era parcial.  

Em Novembro de 1941, as acções agressivas do Japão, na China e Indochina, levaram os 
EUA a ameaçar o governo de Tóquio de sanções económicas com reflexos enormes na sua 
capacidade militar, nomeadamente no tocante ao fornecimento de combustíveis, que os EUA já 
haviam suspendido em Julho. Decorriam negociações para um acordo, mas a situação era de 
indisfarçável perigosidade. Em 25 de Novembro, os EUA aperceberam-se de que uma força naval 
mista de navios de guerra e cargueiros, da marinha japonesa, navegava, rumo ao Sul, no Mar da 
China Meridional, no que poderia ser o sinal de que se preparava uma grande expedição de 
desembarque. Segundo recordaria posteriormente Winston Churchill, referindo-se a uma 
comunicação que recebera do presidente Franklin Roosevelt... 
 

...nessa mesma tarde, o presidente enviou a seguinte mensagem para o Alto-Comissário das 
Filipinas: há preparativos que começam a ser evidentes... para um próximo movimento 
agressivo de algum tipo, embora ainda não haja indicações do volume de forças a empenhar 
nem se será dirigido contra a Estrada da Birmânia, a Tailândia, a península da Malásia, as 
Índias Neerlandesas [actual Indonésia] ou as Filipinas. Um avanço sobre a Tailândia parece 
ser o mais provável. Considero possível que a próxima agressão japonesa provoque o eclodir 
das hostilidades entre os EUA e o Japão...1 

 
Em 27 de Novembro, as autoridades de Washington alertaram o comando do Pacífico para 

a possibilidade de, a muito curto prazo, se iniciar uma guerra entre os dois países. Todavia, nos 
cálculos que faziam das possibilidades do inimigo, o arquipélago do Havaí, onde se concentrava a 
maior parte dos meios navais americanos do Pacífico, não era considerado como objectivo 
prioritário das forças nipónicas. Ainda menos foi considerada a possibilidade de o movimento 
naval em curso ser uma manobra de diversão ou o complemento de outra acção ainda não 
indiciada. Em 30 de Novembro, o governo americano tomou conhecimento de uma mensagem 

                                                 
1 CHURCHILL, Winston, The Grand Alliance: The Second World War, Volume 3, Edição do Kindle, pos. 9298-9303. 
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interceptada, de Tóquio para Berlim, na qual o embaixador japonês na Alemanha era instruído no 
sentido de informar Hitler e Ribbentrop nos termos seguintes: 
 

Comunique-lhes, o mais secretamente possível, que existe um risco extremo de a guerra 
eclodir, repentinamente, entre as nações anglo-saxónicas e o Japão, através de algum tipo de 
choque bélico, e que a data do início desta guerra pode verificar-se mais depressa do que 
alguém possa ter imaginado.2 

 
Um ataque de surpresa, sem prévia declaração de guerra, era uma hipótese que deveria ser 

tida em consideração, dado o antecedente que originara a guerra russo-japonesa (1904-1905). De 
facto, em 8 de Fevereiro de 1904, quando decorriam conversações entre a Rússia e o Japão sobre 
as questões que os opunham na Manchúria, a marinha nipónica, sem prévia declaração de guerra, 
levou a cabo um ataque com navios torpedeiros contra unidades navais russas que se encontravam 
em Porto Artur, dando início à guerra. 

Em 6 de Dezembro de 1941, véspera do ataque a Pearl Harbor, os operadores cripto da 
marinha americana lograram interceptar e fazer a decifração de uma mensagem de Tóquio para a 
embaixada nipónica em Washington. Apesar de faltar a parte final, o significado parecia claro. Ao 
tomar conhecimento do texto decifrado, o presidente Harry Truman não teve dúvidas: “Isto 
significa guerra”.3 

A informação foi imediatamente passada para a Secretaria de Estado da Guerra e desta para 
o brigadeiro-general Leonard Gerow, da Divisão de Planos de Guerra, com a incumbência de 
avisar as bases no Pacífico. Como Gerow estava conhecedor do alerta transmitido a 27 de 
Novembro, achou que essas bases já se encontravam suficientemente notificadas e não fez 
qualquer novo aviso. Entretanto, nesse mesmo dia 6 de Dezembro, os EUA e a Grã-Bretanha 
tomavam conhecimento de que uma força naval japonesa, constituída por cerca de 35 transportes 
de tropas, 8 cruzadores e 20 destroyers, navegava da Indochina para o interior do Golfo da 
Tailândia. 

Como o comando da esquadra do Pacífico perdera completamente o rasto aos porta-aviões 
japoneses, a hipótese mais cómoda era admitir que, no caso de um ataque de surpresa, o objectivo 
das forças aeronavais japonesas seria a Malásia ou a Tailândia. Era mais cómodo pensar assim, até 
porque estava a chegar o fim-de-semana. 

No domingo, dia 7 de Dezembro, as instalações militares das ilhas Havai, com especial 
relevo para a base naval de Pearl Harbor, são atacadas pelos bombardeiros baseados nos porta-
aviões japoneses, numa acção com a aparência de uma surpresa, do qual resultaram 2.403 mortos e 
1.178 feridos, enormes perdas em navios e aviões americanos e, consequentemente, a entrada dos 
EUA na guerra que se iniciara na Europa em Setembro de 1939. 

Em 1946, um inquérito levado a cabo pelo Congresso dos EUA (Pearl Harbor Committee) 
seria tornado público, em 40 volumes. Das conclusões dessa comissão de inquérito, importa 
realçar as seguintes passagens:  
 

As entidades oficiais, tanto em Washington como no Havaí, estavam totalmente conscientes 
do perigo de um ataque aéreo”. Os comandos havaiano e as Divisões de Informações e de 
Planos de Guerra dos Departamentos da Guerra e da Marinha cometeram “erros de avaliação, 
mas não de incumprimento do dever”.4  

 
No final do relatório, a comissão salientava algumas questões para as quais não encontrara 

resposta: 
 

                                                 
2 Ibidem, pos. 9324-9333. 
3 BEVOR, Antony, A Segunda Guerra Mundial, p. 330. 
4 https://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations/pearl-harbor.htm  
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Dispondo das melhores informações da nossa história, como foi possível o ataque a Pearl 
Harbor?5 
 

 
2. World Trade Center/Pentágono/United Airlines Flight 93 – 11-09-2001 
 

 
 

Desde o final de 1999 que os serviços de informações americanos estavam atentos a 
movimentações de elementos suspeitos de terrorismo de inspiração islâmica. A NSA (National 
Security Agency) e a CIA procuravam monitorizar as actividades da organização al-Qaeda, certas 
de que era elevada a possibilidade de estarem em curso preparativos que visavam objectivos 
americanos ou dos seus aliados. Sempre no pressuposto de que essas acções teriam lugar, como 
em anteriores actos de terrorismo islâmico, fora do território dos EUA, o FBI foi sendo mantido 
longe do conhecimento das outras duas agências. 

Em Junho de 2001, o volume de notícias já consentia que tanto a CIA como a NSA 
antecipassem a probabilidade de uma séria sequência de atentados, mas acreditavam que a Arábia 
Saudita e Israel eram os países mais ameaçados. De repente, em poucos dias, a percepção alterou-
se completamente e a hipótese de atentados nos EUA passou a ser considerada como altamente 
provável. Estávamos, então, no início de Julho de 2001. Nessa altura, Richard Clarke, 
Coordenador Nacional de Segurança, notificou todas as agências domésticas dos EUA (FBI, 
polícias locais e Departamento de Estado), afirmando que “algo de verdadeiramente espectacular 
irá acontecer cá, muito em breve”. Mas nem tudo chegou ao seu conhecimento. De acordo com as 
suas memórias, “a CIA obtivera a informação de que dois bem identificados terroristas da al-
Qaeda tinham vindo para os EUA. O FBI possuía informações sobre factos estranhos que tinham 
vindo a acontecer em escolas de pilotagem de aviões nos EUA... Tinham informações específicas 
acerca de terroristas a partir das quais era possível deduzir o que estava prestes a acontecer. 
Nenhuma dessas informações chegara até mim ou à Casa Branca.”6 

A falta de coordenação entre as diversas agências e o FBI prosseguiu nas semanas que 
antecederam os atentados de 11 de Setembro. Em Julho, um agente do FBI sediado em Phoenix 
expediu para o vértice da organização uma notícia na qual se afirmava que existia “a possibilidade 
de um esforço coordenado da parte de Osama bin Laden para enviar para os EUA estudantes para 
a frequência de escolas de pilotagem aérea”. O agente sugeria, mesmo, a necessidade de contactar 
todos os directores das escolas de pilotagem e identificar todos os alunos árabes que se 
candidatavam a aulas de pilotagem.7 Ainda em Julho, a Jordânia alertava os EUA para o facto de a 
al-Qaeda estar a planear um ataque nos EUA. 

Em 6 de Agosto, o briefing diário para o Presidente dos EUA tinha como título: Bin Laden 

determinado a atacar nos EUA. Nesse documento era referida a possibilidade de desvios de aviões 

                                                 
5 Ibidem. 
6 CLARKE, Richard, Against All Enemies: Inside America's War on Terror, pp. 242-243. 
7 WRIGHT, Lawrence, The looming tower : Al-Qaeda and the road to 9/11, p. 350. 
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ou outros tipos de ataques. Dias depois, uma escola de pilotagem de Minnesota alertou o FBI de 
que Zacarias Moussaoui fizera perguntas suspeitas. Como o FBI conhecia as características 
radicais de Moussaoui, decidiu prendê-lo, por ter ultrapassado o tempo de permanência no país 
que o Visa francês lhe proporcionava. O pedido que os agentes que o prenderam fizeram, no 
sentido de serem autorizados a inspeccionar o seu computador portátil, foi negado no quartel-
general do FBI, por inexistência de ‘motivo justificativo’.8 

Na manhã de 11 de Setembro de 2001, 19 operacionais da al-Qaeda apoderaram-se do 
controlo de 4 aviões de passageiros: 
 

 American Airlines Flight 11, partindo do aeroporto Logan, Boston, sendo a aeronave 
conduzida contra a fachada norte da torre norte do World Trade Center, em Nova Iorque, 
às 08.46; 

 United Airlines Flight 175, partindo do aeroporto Logan, Boston, sendo a aeronave 
conduzida contra a fachada sul da torre sul do World Trade Center, em Nova Iorque, às 
09.30; 

 American Airlines Flight 77, partindo do aeroporto Washington Dulles International, sendo 
a aeronave conduzida contra a fachada oeste do Pentágono, no condado de Arlington, 
Virgínia, às 09.37; 

 United Airlines Flight 93, partindo do aeroporto internacional de Newark, acabaria por se 
despenhar num campo, em Stonycreek Township, próximo de Shanksville, Pensilvânia, às 
10.03, em consequência da acção de alguns passageiros, na tentativa de dominar os 
assaltantes. Na época, as autoridades americanas admitiram que, no planeamento da al-
Qaeda, este avião destinava-se a embater contra o Capitólio, em Washington D.C.. 

 

 
 

No seu conjunto, os quatro ataques causaram perto de três mil mortos, 25.000 feridos, o 
colapso das duas torres do World Trade Center e danos significativos na fachada oeste do 
Pentágono. Além das perdas de vidas e dos enormes danos materiais, os atentados provocaram 
uma ferida moral nos americanos e nos seus dirigentes, dando início a perto de duas décadas de 
intervenções militares na Ásia, quase sempre como resultado de um estado de espírito mais 
próximo da raiva do que da serena avaliação estratégica. O 11 de Setembro viria inaugurar, ainda, 
uma nova atitude no controlo das viagens aéreas, incrementando medidas que, nesta data, ainda 
permanecem activas. 

O Congresso e o Presidente criaram uma Comissão Nacional, bipartidária, para averiguar 
os ataques terroristas contra os EUA (Lei Pública 107-306, de 27-11-2002). No Prefácio do 
Relatório da Comissão, sublinhava-se o seguinte: 

                                                 
8 Ibidem, pp. 350-350. 
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Temos que congregar esforços, com a unidade de propósito que a nossa nação exige. O 11 de 
Setembro de 2001 foi uma data de inédito choque e sofrimento na história dos Estados 
Unidos. A nação estava impreparada. Como é que isto aconteceu e como podemos evitar que 
esta tragédia volte a acontecer?9  
 

 
3. Ataque ao Capitólio – 06-01-2021 
 

 
 
 Depois de um caso relacionado com a 2.ª Guerra Mundial e de outro respeitante à guerra 
movida pelo terrorismo islâmico, os acontecimentos de 6 de Janeiro de 2021, no Capitólio de 
Washington, podem inscrever-se num cenário de uma 2.ª Guerra Civil Americana em curso (V. na 
página inicial deste blogue “2.ª Guerra Civil Americana”). Também foi esta a opinião do actual 
presidente Joe Biden quando, no discurso da sua tomada de posse, em 20-01-21, afirmou: “Sem 
unidade não há paz, apenas amargura e fúria. Nenhum progresso, só indignação esgotante. Não há 
nação, apenas um estado de caos. Temos de pôr fim a esta guerra incivil”. 

Assim, comecemos por recordar que o ano de 2020, nos EUA, foi dominado por dois 
acontecimentos de enorme relevância: a pandemia causada pelo vírus Covid-19 e as eleições 
presidenciais marcadas para 3 de Novembro. O presidente Donald Trump, que era concorrente à 
reeleição, desde o início da pandemia que procurou desvalorizar os seus efeitos, por recear que um 
clima de medo afectasse negativamente o funcionamento da economia americana e, 
consequentemente, a probabilidade da sua vitória. Esta atitude não tardou a transformar-se numa 
hostilização dos Estados – sobretudo os governados pelo Partido Democrático, adversário de 
Trump – que estavam a implementar medidas de confinamento que, naturalmente, diminuíam 
algumas actividades económicas e levavam ao encerramento de escolas e universidades. 

Não estando em causa, por conseguinte, ameaças externas de grande relevo, a segurança 
nacional americana tinha motivos sérios para olhar para as ameaças de carácter interno, situação 
que se agravava pela pública desconfiança com que o presidente tratava o próprio director do FBI, 
Christopher Wray, como neste tweet de 10-12-2019: 
 

 
                                                 
9 https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf  
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Em 5 de Fevereiro, o director do FBI emitiu um aviso ao Congresso através do qual 

sublinhava que “extremistas violentos movidos por sentimentos raciais e étnicos” tinham-se 
tornado na primeira fonte de ameaças e assassinatos do terrorismo doméstico, contrariando, uma 
vez mais, a opinião de Donald Trump, que insistia em ver o maior perigo no grupo radical de 
esquerda “antifa”. 
 

 
Statement of Christopher Wray director of Federal Bureau of Investigation before the Committee on the Judiciary United States House 

of Representatives at a hearing entitled “FBI oversight” Presented February 5, 2020
10 

 
Os receios assim expressos foram aumentando à medida que confluíam a pandemia e as 

acções agressivas do presidente Trump, as quais exploravam as ansiedades públicas acerca do uso 
de máscaras e dos confinamentos. Além disso, era patente a conexão ideológica de diversos grupos 
extremistas com o movimento político liderado pelo presidente. De facto, em meados de Abril, dá-
se o primeiro incidente precursor dos acontecimentos de 6 de Janeiro, no Capitólio. Em alguns 
Estados governados por democratas, as medidas de confinamento vão ser objecto de manifestações 
contestatárias de grupos de partidários de Trump, claramente estimulados pelo próprio presidente.  
 

  
 
 

Donald Trump incentivava os seus apoiantes a ‘libertar’ 3 Estados e fazia uma clara 
referência à 2.ª Emenda da 
Constituição, isto é, ao direito de uso e 
porte de armas. Em termos puramente 
policiais ou de segurança, estava à vista 
uma situação de potencial uso ilegítimo 
da força para fins políticos. E, se ainda 
pudessem suscitar-se dúvidas nos mais 
ingénuos, o incitamento não tardou a 
fornecer imagens preocupantes numa 
democracia. Em 15 de Abril, na cidade 
de Lansing, capital do Michigan, um 
grupo de manifestantes levou a cabo 

                                                 
10 https://docs.house.gov/meetings/JU/JU00/20200205/110434/HHRG-116-JU00-Wstate-WrayC-20200205-U1.pdf  
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um protesto contra as medidas de protecção sanitária, no exterior e depois no interior do Capitólio 
local, na sua maioria sendo portadores de armas. 

Em 30 de Abril, no mesmo local, nova manifestação teve lugar, sempre com a presença de 
participantes armados. Naquela ocasião, a senadora Dayna Polehanki registou o momento com as 
seguintes palavras: 
 
“Exactamente por cima de mim, homens armados de 
espingardas vociferam contra nós. Alguns dos meus colegas 
que possuem coletes à prova de bala estão com eles no 
corpo. Nunca dei tanto valor aos nossos sargentos-de-armas 
como hoje.” 
 

Com o início da campanha eleitoral, novos indícios 
de anomalias graves foram aparecendo no horizonte. Desde 
que ficou definido que o adversário de Donald Trump seria 
o democrata Joe Biden, começaram a intensificar-se as 
sondagens que procuravam dar uma imagem das 
preferências do eleitorado. Em pleno Verão de 2020, era já 
bastante evidente a confortável vantagem que a 
generalidade das sondagens atribuía a Joe Biden. 
 
 

 
 

Foi, então, que surgiu outro 
elemento extremamente preocupante em 
termos de segurança interna: num comício 
em Oshkosh, Wisconsin, em 18 de Agosto, 
Donald Trump proclama que “a única 

forma de perdermos esta eleição é se a 
votação for fraudulenta”. Em termos de 
segurança interna, esta afirmação merecia 
ser considerada como um poderoso acto 
subversivo e de consequências dramáticas 
no plano da ordem pública, tendo em 
atenção que a sua origem era, nem mais 
nem menos, o próprio presidente dos EUA, 

na sua qualidade de líder de uma facção. 
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Esta perturbante afirmação seria repetida no Nevada, em 13 de Setembro, construindo um 
cenário impróprio de uma democracia consolidada e que anunciava, com bastante certeza, a 
possibilidade de ocorrência de graves tensões por ocasião das eleições, sabendo-se da capacidade 
mobilizadora de Trump e de como os seus apoiantes tinham tendência para se mostrar armados. A 
preocupação com esses grupos de apoiantes armados levaria mesmo o moderador do debate entre 
Trump e Biden, em 30 de Setembro, a colocar ao presidente uma questão directa sobre os “Proud 
Boys”, um grupo armado de supremacistas brancos, perguntando-lhe se tinha alguma mensagem 
para eles. Trump não se fez rogado e lançou para o grupo a seguinte mensagem: 
 

 
 

Esta mensagem, que se pode traduzir como uma indicação para se “manterem expectantes 
mas prontos a agir”, fazia uma ligação directa e pública do presidente a um grupo extremista, 
potencialmente violento, e estabelecia uma relação entre eleições fraudulentas e o recurso a 
protestos com o emprego da força. Comparando com o 11 de Setembro, era como se, antes dos 
acontecimentos desse dia, os operacionais da al-Qaeda tivessem feito, semanas antes, uma 
demonstração aérea junto das Torres Gémeas e enviado para as redes sociais umas quantas 
ameaças relacionadas com os atentados que iriam executar. 

As eleições realizaram-se, como previsto, em 3 de Novembro, de forma perfeitamente 
ordeira. A desordem começaria já ao final da noite, quando Donald Trump se declarou vencedor, 
ainda antes de terem terminado as contagens de votos na maior parte dos Estados. Para o 
presidente, era como se se tivessem confirmado as denúncias de fraude que antecipadamente 
previra. Em 5 de Novembro, afirmava: “Se contarem os votos legais, venço facilmente.” Num 
discurso de 17 minutos, Trump queixou-se de que os Democratas, os média, as empresas de 
sondagens, as empresas da “grande tecnologia” e os funcionários não-partidários das assembleias 
de voto, todos em conjunto e de forma corrupta, procuravam negar-lhe um segundo mandato. 
Nessa mesma ocasião, deu o primeiro passo para a contestação dos resultados eleitorais, 
imediatamente apoiado por familiares e partidários. 

Em meados de Dezembro de 2020, dezenas de queixas apresentadas nos tribunais pelos 
partidários de Trump haviam sido indeferidas. Em 14 de Dezembro, a contagem e certificação de 
votos do Colégio Eleitoral, nos 50 Estados, havia confirmado a vitória de Joe Biden, por 306-232. 
Do ponto de vista formal, ficava a faltar, apenas, a contagem dos votos do Colégio Eleitoral, 
previamente agendada para 6 de Janeiro de 2021, em acto a decorrer no Congresso, sob a 
presidência do vice-presidente Michael Pence. 

Em 19 de Dezembro, surgem os primeiros indícios de que algo de muito grave poderia 
estar em preparação. Donald Trump convoca uma grande manifestação dos seus apoiantes para 
Washington D.C., para protestar contra a fraude eleitoral, e estabelece como data desse evento 
justamente o dia 6 de Janeiro. Volta a afirmar que “é estatisticamente impossível ter perdido a 
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eleição de 2020”, e, referindo-se à manifestação, sublinha: “Grande protesto em D.C. em 6 de 
Janeiro. Não faltem, vai ser selvagem (wild)!” 

 

Em trabalho de informações e segurança, um protesto “selvagem” coincidindo com a 
reunião do Congresso para a contagem dos votos do Colégio Eleitoral só poderia ser considerado 
ÚTIL desde que houvesse a intenção de, no mínimo, impedir a realização da reunião. E, para tal, 
era necessário levar ao interior do Capitólio um grau de perturbação que só se conseguiria com a 
aplicação de algum tipo de violência física. 
 

  
 

Quando, pelas 11 horas de 6 de Janeiro, Donald Trump dá início ao comício na Ellipse de 
Washington, a pouca distância do Capitólio, os dados já estão lançados. Para as autoridades agirem 
preventivamente, as palavras de incitamento que então proferiu, e que têm sido justamente 
consideradas como “ordens finais para o assalto ao Capitólio”, já não poderiam levar a quaisquer 
decisões de segurança, por serem proferidas tão próximo do acontecimento. Mas nem seriam 
necessárias, tão patente era a vontade do presidente de provocar a alteração dos resultados 
eleitorais. E, além disso, fora tornada pública a recusa do vice-presidente Pence em invalidar votos 
do Colégio Eleitoral, fazendo dele, imediatamente, um alvo da fúria dos atacantes do Capitólio. 

O assalto iniciou-se com várias tentativas de rompimento dos cordões de polícia que 
tinham sido posicionados à frente da escadaria do Capitólio. Ali se inicia um combate corpo-a-
corpo que levará ao rompimento da linha e ao início das escaramuças para forçar portas e janelas. 
Pelas 13.30, já havia ‘combatentes’ no interior do edifício e a polícia já se manifestara ultrapassada 
pelos acontecimentos e pela superioridade numérica dos assaltantes. A sessão da contagem de 
votos seria suspensa e os congressistas mandados recolher a locais menos ameaçados. Só várias 
horas depois seria possível retomar e concluir a contagem dos votos, uma vez concluída a limpeza 
do edifício por forças policiais entretanto chamadas a intervir. 

Mas o mal estava feito. A nação americana estava em choque e não foi possível esconder a 
mesma sensação de humilhação sentida em 1941 e 2001. De todos os quadrantes políticos vieram 
manifestações de espanto pela falha de segurança que possibilitara a invasão do Templo da 
Democracia americana. Embora o incidente tenha provocado um número de mortos (5) 
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incomparável com os de Pearl Harbor e do 11 de Setembro, e, as sondagens posteriores apontem 
para uma aprovação do acto por cerca de 40% dos americanos, a sensação de humilhação agrava-
se por, das três situações, ter sido esta a única que foi gerada e operada unicamente com cidadãos 
americanos e em território dos EUA, pelo que mais facilmente parecia poder ser evitada. 
 

 
 

Na data em que escrevo, são várias as personalidades políticas dos EUA que propõem a 
criação de uma comissão de inquérito bipartidária, semelhante à do 11 de Setembro. Muito típico, 
portanto. Todavia, se essa comissão vier a concretizar-se, é duvidoso que exista a mesma união de 
esforços que se verificou nas duas anteriores. É que, na primeira (Pearl Harbor), não havia 
elementos suspeitos de simpatia com o Japão; e na segunda (11 de Setembro), também nenhum 
dos seus elementos podia ser visto como simpatizante da al-Qaeda... 

 
Chegados a este ponto, o leitor estará na expectativa de um juízo conclusivo. Os três casos 

são significativamente distintos na sua tramitação, pelo que a única e inquietante semelhança se 
configura na circunstância de não poderem ser considerados completas surpresas. O que podemos 
constatar – aí com justificado espanto – é o facto de ter sido a grande nação americana, em todo o 
seu poderio militar e com múltiplas agências de informações e segurança, a experimentar 
tamanhas agressões e a exibir tão flagrantes vulnerabilidades. Um quadro perturbador, para cuja 
regeneração se requer, naturalmente, a participação dos especialistas de segurança, mas que 
necessitará, igualmente, da atenção dos estudiosos da história da grande nação americana. O 
ambiente de guerra civil em curso não facilitará esta missão. 
 
David Martelo – Fevereiro de 2021 
 
 
 
 
 
 

 


