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Carnage dans un hôtel en Tunisie: 37 
morts, dont des touristes
Vingt-sept personnes, dont des touristes étrangers, ont été tuées vendredi 
lorsqu’un homme armé a ouvert le feu dans un hôtel de la station balnéaire de 
Sousse.

PHOTO AMINE BEN AZIZA, REUTERS
Ma Presse

Trente-sept personnes sont mortes et 36 autres ont été blessées dans l’attaque 
menée vendredi par un homme armé contre les clients de l’hôtel Riu Imperial 
Marhaba près de la ville tunisienne de Sousse, a indiqué le ministère de la Santé.
«Nous avons 37 tués et 36 blessés. Quelques blessés sont dans un état critique», 
a indiqué le chargé de communication du ministère, Chokri Nafti, qui n’était pas 
en mesure de préciser la nationalité des morts. Un précédent bilan faisait état de 
28 morts.

Cette attaque frappe un pays qui voit monter la menace djihadiste depuis sa 
révolution en 2011 et survient près de trois mois après l’attaque sanglante contre 
le musée du Bardo à Tunis (22 morts, dont 21 touristes), qui avait déjà porté un 
coup dur au secteur vital du tourisme.

Elle intervient aussi le même jour qu’un attentat revendiqué par le groupe État 
islamique (25 morts) au Koweït et la décapitation d’un homme en France.
Le président Béji Caïd Essebsi, qui s’est rendu sur les lieux de l’attaque, a jugé 
que ces attaques étaient «la preuve qu›il faut une stratégie globale et que tous 
les pays actuellement démocratiques doivent unir leurs forces».

«La Tunisie est face à un mouvement international. Elle ne peut répondre toute 
seule à cela», a-t-il dit à l›AFP.
Aucun lien n’a été établi entre les différents attentats survenus de par le monde 
aujourd’hui, dont ceux dans l’Isère et au Koweït, mais plusieurs experts soulignent 
que le groupe armé État islamique a appelé ses djihadistes a redoublé d’ardeur 
durant le mois saint du ramadan.

Kaouther LARBI, Inès BEL AIBA
Agence France-Presse

PORT EL KANTAOUI, TUNIS

Forças Armadas - A emergência ignorada

por David Martelo

Após a realização do jantar de militares num hotel de Lisboa, no passa-
do dia 25 de Junho, foi distribuído aos Orgãos de Comunicação Social 
uma Declaração que sumariza os múltiplos motivos de preocupação 
que estiveram na origem da realização desse encontro.

De entre os militares presentes, salienta-se a participação de diversos 
oficiais-generais dos três ramos das Forças Armadas, tendo alguns 
deles desempenhado as funções de Chefe de Estado-Maior.

Através de uma mensagem, associou-se ao significado da iniciativa o 
general Ramalho Eanes, também ele ex-CEMFA, tendo ainda, sido Pre-
sidente da República durante dois mandatos.

Havia, portanto, um número bastante significativo de «adultos» na sala.

Do texto da Declaração final ressaltam diversos ALERTAS sobre as 
vulnerabilidades das Forças Armadas, com a acusação de que da Re-
forma 2000 resultam «menos recursos humanos e materias, menos 
capacidades, menos unidades operacionais disponíveis (...) e menores 
graus de prontidão».
Realça a mesma Declaração que a tutela «sempre tem feito o anúncio 
público das medidas tomadas escudando-se na participação e concor-
dância das Chefias Militares».

Aqui chegados, não é possível que todos os que são directa ou indirec-
tamente visados queiram agora olhar para o lado e seguir para férias. 
Face à posição tomada pelos oficiais presentes no encontro de 25 de 
Junho, não podem ficar mudos e quedos:

 • Os Órgãos de Soberania com responsabilidades políticas sobre 
as FA, nomeadamente:

 • O Presidente da República, como Comandante Supremo das 
Forças Armadas

 • A Assembleia da República, através do agendamento de um 
debate urgente sobre o Estado das Forças Armadas, agendamento 
esse que deve ser feito ou por iniciativa dos Grupos Parlamentares que 
apoiam o Governo, para defesa da política do seu Ministro da Defesa, 
ou por iniciativa dos partidos da oposição, se entenderem que há moti-
vos de especial preocupação.

 • O CEMGFA e os três Chefes de Estado-Maior dos Ramos, que, 
de alguma maneira, têm de se pronunciar, publicamente ou para o inte-
rior das Instituições que chefiam, acerca do que é afirmado na Decla-
ração difundida após o encontro de 25 de Junho, acerca do seu grau 
de empenhamento pessoal nas soluções encontradas e, PRINCIPAL-
MENTE, que digam algo que dê a entender aos seus subordinados por 
que razões não preferiram tombar no campo da honra.

27/6/15



A  Chuva e o Bom Tempo 

2

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

ABC-portuscale. Bi-mensuel. Crédits:

Recueil d’auteurs identifiés et de / colectânea de autores identificados e de:
Aicep; Santé Canada; Histoire du Canada; Internet  et quelques inconnus.
Compliation, coordination et montage: Raul Mesquita.
www.abcportuscale.com / info@abcportuscale.com

O homem que quer destruir as pirâmides

Henrique Monteiro 

Podemos andar muito preocupados com Passos, Sócrates, Costa, o BES 
e mais uma série de coisas que são deveras preocupantes, mas no geral 
deixamos que o essencial nos passe ao lado. O essencial está na Rússia, por 
exemplo, onde Putin, seguindo a velha tradição despótica da região, lamenta os 
assassínios que ele determina e, sobretudo, no chamado Estado Islâmico onde 
o fundamentalismo atinge as raias da incredulidade.

Murgan Salem al-Gohary, fixem este nome. É o líder da jiad no Egipto e tem uma 
proposta arrepiante: destruir as pirâmides e a esfinge que as guarda, no vale de 
Gizé, às portas do Cairo. Não se trata, como se sabe, de nada que tenha a ver 
com qualquer das religiões existentes. As pirâmides são dos faraós Quéops (a 
maior) Quéfren, e Miquerinos, sendo que se entende que a cabeça da esfinge 
será de Quéfren.

Têm mais de 4000 anos, ou seja mais cerca de 2000 anos do que o cristianismo 
e mais cerca de 2600 do que o islamismo. São anteriores aos primeiros livros 
que falam do Deus único hebraico, mais velhas que Sidarta, o fundador do 
budismo. A maior das pirâmides era considerada uma das sete maravilhas do 
mundo antigo e a única que resiste (as outras foram levadas pelo tempo: os 
jardins suspensos da Babilónia, a estátua de Zeus em Olimpo, o Templo de 
Artémis em Éfeso, o colosso de Rodes, o Mausoléu de Halicarnasso e o Farol 
de Alexandria).

Mas o jiadista olha para este património mundial, cuja antiguidade não tem 
paralelo, nem com a muralha da China nem com nenhuma construção humana, 
como mera idolatria. O profeta, diz ele, mandou destruir os ídolos, embora não 
explique a razão pela qual o profeta, que quando nasceu já as pirâmides tinham 
2500 anos, não as destruiu ele mesmo.

Depois de cidades histórias, depois das estátuas gigantes dos Budas, no 
Afeganistão, destruídas por talibãs, os fundamentalistas mostram bem o que 
pretendem - destruir todos os testemunhos da humanidade; tudo o que contrarie 
ou possa significar ter havido, antes deles, outras formas de vida, outras crenças, 
outros modos de viver a espiritualidade que nada tem a ver com a sanguinolenta, 
bárbara e desumana forma como eles a vivem.

Uma vida humana vale mais do que uma pirâmide. Concordo que isso é verdade 
no plano dos princípios. Mas a grande pirâmide e o conjunto monumental da 
necrópole de Gizé valem bem ser defendidas por toda a humanidade e mobilizar 
mais pessoas do que o bárbaro ataque ao ‘Charlie Hebdo’. Ali está em causa o 
passado colectivo da humanidade, o esforço humano, as chamadas proporções 
divinas que ainda hoje se discutem.

Os responsáveis de todas as nações civilizadas têm de travar al-Gohary e os 
seus seguidores. Já vimos do que eles são capazes, não podemos permitir-
lhes a menor margem de manobra. O que o jiadismo agora tem em mira é o 
legado dos avós dos avós dos nossos avós. Foi ali que Napoleão disse aos 
seus soldados que 40 séculos os contemplavam. Um tempo em que nem as 
cidades gregas ou fenícias existiam, muito menos o Império Romano. O próprio 
Moisés Bíblico, quando nasceu, já existiam aquelas pirâmides há cerca de 500 
anos. Tantos quanto os anos que nos separam do início da construção da Torre 
de Belém. O que o jiadismo pretende é que nada que não sejam eles próprios 
possa existir ou ter existido. Nesse sentido é, além de fundamentalista, o maior 
dos totalitarismos que já conhecemos.

Eu sei que num mundo onde todos andam preocupados com os pequenos 
acontecimentos, isto passa despercebido. Assim, pelo menos, sinto que cumpri 
o dever de alertar para al-Gohary e o seu plano tenebroso.

Ao correr da pena
Estas duas últimas semanas foram preenchidas com muita matéria de 
interesse e de grandes dúvidas. Escolhi dois temas.

De matéria, de conteúdo, porque cobrem um largo leque das preocupações 
sociais não só no nosso pobre país como em outros locais no estrangeiro. 
Podemos então dizer de que na pobreza financeira e governativa em que nos 
encontramos, não estamos sós. Antigamente, criticavam bastante Salazar 
por ser apologista do “orgulhosamente sós”! Talvez por isso, os sucessivos 
governos que Portugal teve depois do malfadado 25 de Abril, empenharam-
se a destruir aquilo que o velho timoneiro tinha conseguido salvaguardar 
e, principalmente, a dignidade do povo português. Hoje, esta, arrasta-se na 
lama dos excrementos europeus, assistindo o povo apático às manobras dos 
vendilhões, que tudo vão desfazendo e vendendo a retalho. Portugal é uma 
manta de retalhos que não aquece os mendicantes que arrastam pelas ruas 
as misérias das suas existências. Porém, para os (des) governantes, tudo 
está bem e o futuro é risonho. É claro que nestas afirmações, não identificam 
quem são os felizardos…

Quando a Grécia se encontra à beira do abismo, mantendo a intenção de 
não pagar o FMI e os credores europeus, a Europa, o mundo, revolve-se 
e treme. Neste processo tão mediatizado onde se entrechocam a firmeza, 
as palmadinhas nas costas, as ameaças, as promessas e as chantagens, 
desconhece-se o que o futuro reserva à mais antiga Democracia ocidental, 
sobressaindo entre elas, o incrível programa do governo helénico, com os 
seus avanços e recuos, destabilizando os adversários que já não sabem 
para que lado se virar. Parece-me evidente que Tsipras joga com o receio 
europeu de ver a Europa desmoronar-se, arrastando o Euro e desfazendo 
a virtual harmonia dos 19 países componentes. Até domingo, 5 de Julho, a 
Europa retém a respiração. O que sucederá depois, somente quem confiar 
na bola de cristal será capaz de prever.

Esqueçam a Grécia, Portugal “é uma bomba-relógio”, diz-se nos EUA.
A situação grega pode estar em via de ser solucionada, mas a preocupação 
em torno da Zona Euro não deverá acabar tão cedo. Um dos analistas 
financeiros de maior destaque nos Estados Unidos defende que Portugal 
deve ser alvo de maiores cuidados, uma vez que o contexto económico e 
financeiro faz prever “uma segunda crise portuguesa”.
Mathew Lynn jornalista económico, afirma que a economia portuguesa 
tem “níveis de dívida insustentáveis”, que “não permitem uma recuperação 
estável da economia”. Especialista vê recuperação aparente, que esconde 
problemas difíceis de resolver. 
“Portugal é uma bomba-relógio prestes a explodir”, afirma Mathew Lynn, 
antes de concluir: “A maior parte das pessoas acham que o centro da crise 
da Zona Euro está em Atenas, mas a verdade é que poderá estar também 
em Lisboa”.

Ele considera que as próximas eleições poderão complicar mais a situação 
crítica em que nos encontramos e provocar uma reviravolta incontrolável que 
poderá levar o nosso país à bancarrota até ao Natal.

Entretanto, a nível nacional, outra “bomba” poderá explodir inesperadamente. 
As constantes reduções da condição militar e os repetidos insultos do MDN às 
Forças Armadas, forçaram um novo encontro de oficiais superiores dos três 
Ramos, onde vários generais e almirantes fizeram reflexão sobre os graves 
problemas que afectam as Forças Armadas e o país em geral. A nossa perda 
de independência e de autonomia que, gradualmente, vão passando para 
mãos estrangeiras, a troco de verbas com destinos desconhecidos, já que, 
apesar de tantas arrematações, a dívida externa não deixa de aumentar.
O país desmorona-se e com ele, a independência nacional, a dignidade de 
um povo e os Valores Nacionais.

No final do encontro, o grupo de reflexão, produziu e distribuiu aos órgãos 
da comunicação social uma Declaração, onde são feitos vários alertas 
e se informa o público da situação em que se encontram os militares e o 
caos político e social, a que nos conduziram as malparadas orientações 
governamentais. 
Arrogante, no seu estilo habitual, o Ministro da tutela minimizou o impacto do 
encontro de oficiais, numa reunião do executivo onde a Declaração foi lida e 
apreciada.
Agora que a “bola está no lado do governo” aguardam-se os resultados e 
as soluções que se apresentam aos distintos representantes da Instituição 
Militar, de forma a reabilitar não só a condição militar como, também, 
restabelecer a dignidade nacional e o bem-estar do povo português.

Raul Mesquita
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Manuel do Nascimento

D. Sebastião I, 16e roi de Portugal.
2ème dynastie ou dynastie d’Avis.

L’infant Sebastião est né le 20 janvier 
1554, à Lisbonne. Fils de João Manuel 
de Portugal et de Joana d’Autriche 
ou Joana de Habsbourg, infante 
d’Espagne. João Manuel de Portugal 
est le 8e enfant du roi D. João III, et 
D. Sebastião est le petit-fils du roi 
portugais D. João III. Quand son grand-
père décède, D. Sebastião, il est âgé 

de trois ans, il ne gouvernera le pays qu’a l’âge de quatorze ans. Sa grand-mère, 
(Catarina d’Autriche ou Catarina de Habsbourg ou encore Catarina d’Espagne), 
la reine douanière assume la régence du Portugal. L’époque de la Régence 
correspond avec l’expansion coloniale portugaise en Angola, au Mozambique et 
l’annexion de Macao au Portugal. En 1559, une nouvelle université est fondée 
à Évora, l’ancien collège Espírito Santo. En 1660, le duc d’Alba au service du 
roi Philippe II d’Espagne arrive à Cascais (près de Lisbonne) pour conquérir 
le Portugal. En décembre 1660, la reine douanière, envoie une lettre aux états 
pour les conseiller de désigner le cardinal Henrique comme régent. Le cardinal 
D. Henrique était un des fils du roi portugais, D. Manuel I. Le 23 décembre 
1562, le cardinal D. Henrique remplace la reine douanière, et devient le régent 
du royaume du Portugal. C’est D. Henrique, en tant qu’inquisiteur général, 
puis comme régent qui précise les privilèges des familles. À partir de 1569, le 
Brésil compte 60 moulins à sucre. L’économie sucrière devient dominante. Pour 
favoriser l’essor d’économie sucrière les Portugais ont besoin de main-d’œuvre. 
La traite d’Africains vers le Brésil débuté vers les années 1550 et est utilisé pour 
les tâches les plus pénibles. Jusqu’en 1620, la production du sucre au Brésil est 
de près de 200 000 arrobas (arrobe est égal à 15 kg), pour atteindre en 1689, 
près de 20 000 tonnes.

Dès sa majorité en 1569, D. Sebas-
tião I prend en main le pouvoir. Il 
s’intéresse moins au gouvernement 
qu’aux plans de conquêtes des terres 
en Afrique du Nord. Ayant organisé 
un corps d’infanterie d’élite, en 1571, 
le roi souhaite l’exercer sur le champ 
de bataille. Durant cette période, et 
jusqu’à la fin du règne de D. Sebastião 
I, le gouvernement intérieur du Portugal 
est en proie aux luttes d’influence entre 
la reine-mère Catarina d’Autriche et 
ses opposants. Malgré l’opposition 
de João de Mascarenhas, suivie des 
conseils de prudence de la reine-
mère, l’offensive souhaitée par D. 
Sebastião I est préparée pour l’été de 
1578. Le pape Grégoire XII accorde 
apparemment au roi portugais une 
bulle de croisade en Afrique.

Le 24 juin 1578, le roi D. Sebastião I quitte 
le Tage avec une armée en direction de 
Tanger (Maroc), où il arrive le 7 juillet. 
Le 22 juillet Abd al-Malik fait remettre 
une lettre au roi D. Sebastião I, lui disant qu’attaquer le Maroc était une grosse 
erreur.

La bataille des trois rois, ou la bataille d’Alcácer-Quibir (4 août 1578), est un 
projet d’invasion du Maroc par le roi portugais D. Sebastião I. Cette bataille a eu 
lieu sur les rives du fleuve Oued al-Makhazin, affluent du Loukos arrosant Ksar-
el-Kébir. Les trois protagonistes périrent au cours de cette bataille (D. Sebastião I, 
de Muahmmad al-Mutawakkil allié de roi portugais, et du sultan Abu Marwan Abd 
al-Malik). Après la conquête de Marrakech par Abd al-Malik, le roi de Fez avait 
demandé de l’aide au roi du Portugal pour le combattre. Les belligérants : Royaume 
du Portugal, des Rebelles Marocains, Mercenaires Anglais, Mercenaires du Pape, 

Mercenaires Castillans, Mercenaires 
Allemands contre le Maroc et l’Empire 
ottoman.

Le roi Sebastião I disparaît dans cette 
bataille perdue contre les Maures, avec 
presque toute l’armée portugaise. La 
mort du roi, qui ne laisse pas d’héritier, 
et la croyance en son retour pour 
«sauver» le Portugal créera tout un 
courant messianique (déjà en germe 
au Portugal), le «Sébastianisme» qui, 
à travers la philosophie, la littérature, 
la musique, aussi bien érudites que 
populaires, les traditions, les arts en 
général, se perpétue le long des siècles 
suivants et marque l’être, le Portugais.

Après la défaite de la bataille 
d’Alcácer-Quibir, Camões aurait écrit 
à Francisco de Almeida (1450-1510), 
militaire et explorateur portugais et 
vice-roi des Indes portugaises, parlant 
du désastre d’Alcácer-Quibir, de la 
ruine subséquente de la couronne 
portugaise et de la menace de Philippe 
II de Castille (1) sur la couronne du Portugal.

En 1570, Luís de Camões arrive 
au Portugal en provenance du 
Mozambique. (Le jour du Corps de 
Deus de 1552, Camões blesse au 
cours d’un combat un certain Gonçalo 
Borges. Camões arrêté, il est libéré par 
lettre royale de rémission, le 7 mars 
1553, et embarque pour servir aux 
Indes dans la flotte de Fernão Álvares 
Cabral). C’est en 1572 que Camões 
publie son livre «Os Lusíadas», 
qu’il dédie son épopée au jeune roi 

portugais, D. Sebastião I, qui lui accorde une petite pension qui lui permettrait de 
vivre modestement. Luís de Camões (1524-1580), est considéré le plus grand 
poète portugais du XVIe siècle, une référence nationale pour les Portugais. 
Ce long et magnifique poème épique deviendra la «Bible» des Portugais, livre 
national et l’identification d’un peuple avec un texte à sa gloire ainsi qu’à celle 
des Grandes Découvertes portugaises.
Le roi Sebastião I, sans descendance directe, la couronne portugaise revient à 
son grand-oncle, un clerc, le cardinal Henri, qui n’aura non plus d’héritier direct.
Le tombeau du roi D. Sebastião I se trouve au monastère des Jerónimos. 

(1) Dans l’actuelle Espagne

à D. Sebastião I
à D. Sebastião I, sur la façade de la Gare de Rossio à Lisbonne
à Drapeau de D. Sebastião I, déjà utilisé sous, D. João II, D. Manuel I et D. João III.
à Couverture de “Os Lusíadas”
à Vue des lieux sur les rives du fleuve Oued al-Makhazin, affluent du Loukos
à Scène de la bataille d’Alcácer-Quibir
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Bóeres: dois anos de refúgio em Portugal

Carlos Cipriano

Entre 1901 e 1902, 350 refugiados bóeres viveram na vila das Caldas da 
Rainha, integrados e acarinhados pela população. As idas a Lisboa só 
eram permitidas mediante autorização, mas, no Verão, podiam ir à Foz do 
Arelho. A paz chegaria em 31 de Maio de 1902.

Chegaram às Caldas da Rainha num comboio de oito carruagens e vagões com 
carga, guardados por 25 homens da 16ª Companhia de Infantaria. Eram 350 
refugiados bóeres, homens, mulheres e crianças, a fugir de uma guerra a 8600 
quilómetros. A paz seria assinada no ano seguinte, em 31 de Maio de 1902.

No dia da chegada, “as mulheres e crianças foram levadas em carros puxados 
por cavalos para os lugares onde deveriam ficar alojados, enquanto os homens 
seguiram [a pé] um homem de barba branca por não haver viaturas suficientes. 
Junto às bermas estavam os portugueses, algumas senhoras choravam e 
jogavam flores em sinal de simpatia. Em toda a parte se aclamava “Viva os 
bóeres!”. As manifestações dos portugueses para com os refugiados foram 
fantásticas. Na cidade um comité de senhoras deu as boas vindas”. Em Viva os 
Bóeres! o historiador sul-africano Ockert J. Ferreira conta a aventura que levou, 
entre 1901 e 1902, mais de três centenas de bóeres até à vila termal portuguesa, 
onde viveram integrados e acarinhados pela população.

Havia razões para serem recebidos como heróis. Em Peniche, Alcobaça e Abran-
tes, onde também foram alojados refugiados, repetiram-se igualmente estas ma-
nifestações de apoio. O Ultimatum Inglês ocorrera havia apenas uma década 
e o sentimento anti-britânico estava ainda muito vivo no país. Os portugueses 
tomavam claramente partido pelos colonos de ascendência holandesa que bata-
lhavam no extremo sul do continente africano contra os ingleses.

Na revista humorística “A Paródia”, criada por Rafael Bordalo Pinheiro, o seu 
filho Manuel Gustavo Pinheiro publica uma caricatura que retrata até a rivalidade 
entre várias localidades de Portugal para receberem os refugiados boers. Tam-
bém o ceramista Avelino Belo cria 14 medalhas de homenagem à causa bóer 
com a esfinge do Presidente Paul Kruger e as armas da República Sul-Africana, 

do Estado Livre do Orange e da própria cidade das Caldas. Durante 38 dias 
este artista trabalha ainda numa jarra, denominada Bilha Boer, que oferece ao 
Presidente Kruger e cuja réplica se pode hoje apreciar num museu em Pretória.

Viva os Boers! relata que os refugiados foram inicialmente alojados no Hospital 
Termal, mas com a época de banhos, em 15 de Maio, são transferidos para os 
Pavilhões do Parque, que à data eram também usados como quartel militar.

Alguns alugam quartos ou casas na vila, causando espanto os baixos preços 
das rendas. Duas vezes por dia todos são obrigados a apresentar-se perante as 
autoridades, mas durante o resto do tempo andam livremente. As idas a Lisboa 
só são permitidas mediante autorização, mas, no Verão, podem ir à Foz do Are-
lho. O livro refere que os bóeres vão em burro, por atalhos e areais, até poderem 
chegar à praia e nadar.

A rígida religião calvinista desincentiva quaisquer namoros entre os refugiados, 
pelo que quando dois deles pediram para namorar duas compatriotas suas, fo-
ram imediatamente transferidos para Peniche. Ainda assim há registo de quatro 
casamentos celebrados nas Caldas da Rainha, um dos quais entre Stefanus 
Pienaar e Maria Magdalena Pelser, cujo romance tinha começado na viagem 
para Portugal, no navio Zaire, quando Pienaar contraiu a febre da água preta e 
Maria Pelser foi sua enfermeira.

Nos dois anos que estiveram na cidade (1901 e 1902) nasceram 18 crianças. 
Uma delas é baptizada de Jan Harm Caldas da Rainha Wessels, em homena-
gem à cidade que acolheu os progenitores. Mas quatro não sobreviveram.

Na época, a mortalidade infantil era elevada. Não consta que houvesse falta de 
condições sanitárias. Pelo contrário, Ockert Ferreira refere que a estadia em 
Portugal terá salvado da morte alguns refugiados: “por sorte, o clima agradável 
e saudável das Caldas da Rainha e ainda os bons tratamentos que tiveram, per-
mitiu recuperarem das doenças de malária contraídas em Moçambique” (onde 
se tinham refugiado, fugidos da África do Sul, antes do governo inglês ter pres-
sionado Portugal para os enviar para a metrópole).

De Moçambique os bóeres tinham trazido um stock de farinha. Nas Caldas da 
Rainha e no Porto houve peditórios para os ajudar. Da Holanda e da França che-
gavam dinheiro e géneros, como sabão e roupas. E até a Organização de Bíblias 
Holandesas enviou 120 bíblias e 40 evangelhos oferecidos aos refugiados das 
Caldas da Rainha.

Sendo na sua maioria calvinistas, o culto religioso era importante. “Os internos 
nunca foram impedidos de praticar serviços religiosos”, apesar de proibidos de 
cantar para não incomodar os vizinhos. “Mas através da intervenção do Pastor 
Hugo, mais tarde deram as autoridades portuguesas autorização para poderem 
cantar em voz baixa”, escreve o autor.

Viva o LATIM!
Ainda dizem que o Latim é uma língua morta! É por estas e por outras 
que o querem mesmo matar, é que explica tudo muito bem explicadinho!
LATIM, Língua maravilhosa!
 
O vocábulo «maestro» vem do latim «magister» e este, por sua vez, do 
advérbio «magis» que significa «mais» ou «mais que».
 
Na antiga Roma o «magister» era o que estava acima dos restantes, 
pelos seus conhecimentos e habilitações!

« Magister  dixit» era a máxima utilizada para não se duvidar da palavra 
dada, por um professor.

Um «Magister equitum» era um Chefe de cavalaria, e um «Magister 
Militum» era um Chefe Militar.

Já o vocábulo «ministro» vem do latim «minister» e este, por sua vez, do 
advérbio «minus» que significa «menos» ou «menos que».
  
Na antiga Roma, o «minister» era o servente ou o subordinado que 
apenas tinha habilidades ou era jeitoso.

*COMO SE VÊ, O LATIM EXPLICA A RAZÃO POR QUE QUALQUER 
IMBECIL PODE SER MINISTRO... MAS NÃO Mestre ou Maestro
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Rosa dos Ventos Rose des Vents

Journées de bien-être dans un spa

Libérez l’esprit et retrouvez l’équilibre. Le climat doux et la localisation privilégiée 
en bord de mer font des spas du Portugal des réserves naturelles de bien-être.
Dans le confort d’un hôtel ou d’un complexe hôtelier, vous trouverez au 
Portugal les principales marques internationales de spa, ainsi qu’une vaste 
offre de programmes de bien-être. Choisissez un soin de signature ou un plan 
personnalisé. Banyan Tree, Sisley, Angsana, Espa, La Prairie, Mandara, Caudalie 
ou Six Senses sont quelques-unes des marques offrant des programmes destinés 
à la détente et à la prévention du stress, anti-âge, détox ou de beauté, alliés à un 
accompagnement nutritionnel.

Douro

Reprenez des forces dans l’un des hôtels dotés d’un spa de Porto et le Nord, où 
vous pourrez séjourner lors d’une visite de la ville de Porto et de la région – www.
visitportoandnorth.travel

Centro de Portugal

Dans la région Centro de Portugal, qui compte un patrimoine historique de 
référence mondiale et des espaces naturels préservés, vous trouverez des spas 
thermaux aux propriétés thérapeutiques très spéciales. 
Consultez la page www.visitcentrodeportugal.com.pt 

Algarve

Bénéficiant du doux climat de l’Algarve, faites une pause de bien-être tout en 
profitant de la plage, de la nature et d’activités en plein air. Découvrez de quelle 
manière sur la page  www.visitalgarve.pt ou recherchez les complexes hôteliers 
et spas de la région.

Madeira

En plein océan Atlantique, les îles de Madère et de Porto Santo constituent un 
choix sûr pour ceux qui recherchent la nature, la tranquillité et un service de 
qualité. Au cœur d’un paysage luxuriant, à la montagne ou en bord de mer, les 
spas de Madère sont des sanctuaires de bien-être. Réservez sur la page www.
madeiraspas.pt.

Plusieurs unités portugaises ont été reconnues au niveau international dans le 
domaine de la santé et du bien-être: 

√  Aquapura Douro Valley, Lamego - considéré comme l’un des meilleurs hôtels 
d’Europe par les lecteurs du magazine Condé Nast Traveller et l’un des 55 
meilleurs spas au monde, d’après le guide Taschen’s  Favourite Spas

√  Vidago Palace Hotel, Chaves – élu Meilleur spa par le guide Andrew Harper’s 
Hideaway Report et reconnu pour ses soins uniques par le guide Condé Nast 
Johansens Luxury Spas en 2015

√  Conrad Hotel Algarve – élu Meilleur nouveau complexe au monde à l’occasion 
des World Travel Awards, en 2012
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Portugueses de Olivença voltam à Feira 
do Livro de Lisboa 85 anos depois
  

José Venâncio de Resende, de Lisboa

“Nós falamos português há mais de sete séculos em Olivença. O bilinguismo é o 
nosso futuro.” Com um cartaz contendo esta frase, a Associação Além Guadiana 
encerrou sua participação no primeiro “Dia de Olivença” da Feira do Livro de 
Lisboa (Portugal), cuja 85ª edição acontece entre o final de Maio e 14 de Junho.
A Feira do Livro de Lisboa foi fundada em 1930 justamente por um cidadão 
de Olivença (localizada na margem espanhola do rio Além Guadiana). Trata-
se de Ventura Ledesma Abrantes, oliventino que se transferiu para a capital 
portuguesa, onde desenvolveu suas actividades de livreiro, editor e escritor.
Na abertura do evento, o professor de português Eduardo Machado, da 
Associação Além Guadiana, disse que o futuro de Olivença deve passar pela total 
integração à cultura portuguesa. “Em Olivença, temos duas línguas maternas 
(espanhol e português) e queremos condições de igualdade.”

Para isso, as gerações mais jovens tomaram para si a luta para recuperar e 
fortalecer a língua portuguesa, acrescentou Joaquín Fuentes Becerra, presidente 
da entidade. São realizadas anualmente actividades culturais, abrangendo 
a língua (leitura pública de textos em português), dança e música. “O mais 
importante desse processo é a mudança de consciência, de mentalidade. O que 
identifica Olivença é o caráter bicultural.”

Já o historiador e director do Museu Etnográfico Miguel Ángel Vallecillo Teodoro 
apresentou livros sobre a arquitectura de Olivença. E lembrou que a cultura 
oliventina teve marcante influência também do judaísmo.

O escritor José Antonio Gonzalez Carrilo mostrou Olivença através dos seus 
livros. E considerou Ventura Ledesma como um dos inspiradores do seu trabalho. 
“Sem dúvida, este oliventino universal, que hoje conta com uma merecida rua 
em Lisboa (e não em Olivença), foi um dos grandes precursores da difusão 
cultural e histórica da localidade que nesses anos começou a revelar uma injusta 
desvalorização.”

Por fim, Julián Portillo Barrios leu alguns de seus poemas, já publicados em 
livros, revelando que se inspirou em poetas portugueses e brasileiros. Quando 
estudou biblioteconomia em Buenos Aires, o jovem poeta fez várias viagens ao 
Brasil, inclusive Minas Gerais, onde aperfeiçoou o seu português.
O deputado português José Ribeiro e Castro, um dos defensores da causa 
oliventina, disse esperar que o “Dia de Olivença” se repita nos próximos anos na 
Feira dos Livros de Lisboa.

Livro 1808
Este repórter passou às mãos de Joaquín Fuentes um exemplar do livro 1808, 
autografado pelo autor Laurentino Gomes, que aborda a questão de Olivença. 
A edição revisada e ampliada, publicada recentemente, acrescenta um capítulo 
sobre a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves por D. João.
Até então, Portugal estava isolado nas negociações entre as potências europeias 
para recuperar as terras apoderadas por Napoleão. O novo Reino Unido ganhou 
mais espaço na mesa de negociações. Ironicamente, quem mais se beneficiou 
disso foi o Brasil. E Portugal não conseguiu recuperar Olivença de volta.

Pendência
Segundo o historiador inglês A. R. Disney, em Janeiro de 1801, Napoleão – que 
queria afastar Portugal da Grã-Bretanha - enviou a Lisboa um ultimato dando 
ao reino duas semanas para denunciar a aliança luso-inglesa, fechar os portos 
aos navios britânicos, pagar uma grande indemnização e permitir às forças 
espanholas que ocupassem pacificamente um quarto do seu território. Caso 
contrário seria invadido.

Portugal recusou-se a aceitar o ultimato, prossegue Disney. Então, Napoleão 
pediu que as forças espanholas marchassem para o Alentejo. O resultado foi a 
breve “Guerra das Laranjas”, em Maio e Junho de 1801. As forças espanholas 
ocuparam várias cidades portuguesas, incluindo Olivença.

Cidadãos de Olivença (Espanha) conseguem 
as primeiras nacionalidades portuguesas
Olivença - território administrativo espanhol (município, para nós) de cerca de 12 
mil habitantes a 11 quilómetros do rio Guadiana, divisa com Portugal – dá mais 
um passo importante para se integrar aos povos de língua portuguesa. Mais de 
150 oliventinos já solicitaram a nacionalidade portuguesa e, neste momento, 
seus processos estão sendo avaliados. Eles vão somar-se aos 80 cidadãos de 
Olivença que já conquistaram oficialmente a nacionalidade portuguesa.

Do total de oliventinos com dupla nacionalidade, 37 são mulheres e 43 homens 
de diversas idades e condições (médicos, pedreiros, advogados, funcionários, 
reformados, engenheiros, universitários, empresários, representantes políticos 
e institucionais etc.). Para Joaquín Fuentes Becerra, presidente da Associação 
Além Guadiana, a vontade de aquisição da dupla nacionalidade nasce da 
consciência de uma identidade marcada por duas culturas, por dois sentimentos.
Além das 150 solicitações já formalizadas, Joaquín acredita que outras 
manifestações de interesse na dupla nacionalidade serão apresentadas 
proximamente. “Muito mais pessoas vão aderir. É esta uma vontade que nasce da 
gente do povo de uma maneira natural”, disse em entrevista ao jornal português 
Diário do Sul (09/01/2015).

Segundo Joaquín, para a imensa maioria dos interessados, “o valor afectivo e 
o enorme significado simbólico são a principal motivação”. Além disso, a dupla 
nacionalidade pode abrir portas no âmbito educativo e de trabalho, entre outros, 
em Portugal e nos membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa 
(CPLP).

Do ponto de vista coletivo, continua Joaquín, “A existência em Olivença de 
uma comunidade de pessoas com dupla nacionalidade reforça o seu principal 
elemento identitário: a biculturalidade. E isso possui uma grande projecção, não 
só no âmbito cultural, mas também na área económica, nos sectores ligados 
ao lazer, ao turismo, ao comércio, fundamentais para o desenvolvimento de 
Olivença”.

A Associação Além Guadiana pretende realizar este ano uma nova edição das 
Lusofonias de Olivença, espaço cultural dedicado ao mundo lusófono, que inclui 
actividades de animação da rua, teatro, música e leituras contínuas de autores 
em língua portuguesa.

Bilinguismo e biculturalismo
De acordo com Eduardo Naharro-Macías Machado, professor de português e 
membro da Além Guadiana, “a nacionalidade portuguesa para os oliventinos 
deve ser entendida como identidade. É uma mais-valia”. No seu entender, “a 
verdadeira transversalidade que forma a identidade e o sentimento de Olivença 
são o bilinguismo e o biculturalismo. Simbolicamente falando, Olivença é uma 
árvore que se plantou no Guadiana e fez crescer as suas raízes a ambos lados. 
Essa é a Olivença de hoje, a que nunca esqueceu o seu passado, e aproveitando 
o presente quer construir o futuro.”

Eduardo lembra que o Estado português faculta a opção de adquirir a 
nacionalidade lusitana “às pessoas oriundas dos municípios de Olivença e 
Talega que o solicitarem, e que estejam abrangidas pelo menos por um dos 
vários requisitos, entre os quais citamos: o parentesco; a ascendência; ou ser 
natural do seu território histórico”.

“Os oliventinos – prossegue Eduardo – têm duas identidades históricas e culturais, 
dois sentimentos, embora para alguns seja só um, ser Oliventino, um traço que 
outros não têm. No entanto, para muitos oliventinos, conscientes do passado 
histórico da sua terra e do seu carácter bicultural, adquirir a nacionalidade 
portuguesa pode ter um valor afectivo, manifestando assim a sua identidade 
dual.”

Além disso, a nacionalidade portuguesa proporciona regalias, complementa 
Eduardo, como maior facilidade de acesso a determinados serviços públicos e à 
universidade “e principalmente ser português em Portugal e no mundo”. Também 
se pode usufruir de acordos e convénios envolvendo os países da CPLP, como 
Brasil e Angola.

Mais informações sobre Olivença, veja a reportagem no sítio:
http://www.jornaldaslajes.com.br/integra/olivenca-espanha-quer-o-portugues-
como-segunda-lingua-materna/1509/
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Pétrole: Terre-Neuve forcerait la main à 
Québec

L’enjeu tourne autour du gisement Old Harry, un champ d’hydrocarbure situé non 
loin des Îles-de-la-Madeleine.

Photothèque Le Soleil
Ma Presse

Michel Corbeil
Le Soleil

(Québec) L’intérêt que porte Terre-Neuve au gisement d’hydrocarbures Old 
Harry, au milieu du golfe Saint-Laurent, force Québec à examiner la possibilité 
de l’exploiter.

Le ministre Pierre Arcand a fait part de cette réflexion, lundi, à Québec, à l’occasion 
de la dernière journée de consultation sur la nouvelle Politique énergétique que 
se donnera le gouvernement Couillard d’ici la fin de l’année.

«La question fondamentale qu›il faut se poser», a établi le titulaire de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, «c›est est-ce que nous allons laisser Terre-Neuve 
faire l›exploitation [tandis que le Québec] assumera tous les risques, parce que 
les risques seront exactement les mêmes, sans nécessairement en tirer des 
bénéfices»?

Devant un panel d’experts et un auditoire d’intéressés - favorables et défavorables 
- à la problématique des hydrocarbures au Québec, M. Arcand a rappelé qu’il 
vient de déposer un projet de loi-miroir à celui de son homologue à Ottawa, Greg 
Rickford, sur la «gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe».

Le ministre a mentionné que «le développement d’Old Harry est très loin de nous 
encore». Il a cependant souligné «la situation très spéciale [du gisement], situé à 
mi-chemin entre Terre-Neuve et Québec».

En entrevue au Soleil, le député-ministre de Mont-Royal s’est refusé à indiquer 
qu’il a la conviction que la province voisine est déterminée à exploiter le gisement. 
Il a cependant relevé que les Terre-Neuviens «sont plus avancés que nous sur 
le plan légal».
La loi-miroir québécoise «n’est pas adoptée, a-t-il noté. Terre-Neuve en est à 
créer un Office Canada/Terre-Neuve» pour encadrer une éventuelle campagne 
d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures du gisement se trouvant à 
quelques dizaines de kilomètres des Madelinots.

Des centaines de millions de dollars
Sur le plan pratique, a noté le ministre, il doute que de futurs promoteurs soient 
prêts à se lancer tout de suite. M. Arcand a fait allusion à la chute du prix mondial 
du baril de pétrole. «À ce que j›entends, il est clair que le financement [à obtenir] 
n›est pas propice au développement d›Old Harry. Ça prend des centaines de 
millions de dollars.»

L’élu libéral a noté «qu’ils ont une expertise que nous n’avons pas. Ils ont 
développé des projets. Ils se sont enrichis considérablement au cours des 20 
dernières années, avec un projet comme Hibernia.»
Pierre Arcand n’a pas caché que le dossier suscite des craintes. Devant son 
auditoire, il a précisé «que nous écoutons, bien sûr, certaines des revendications 

qui sont faites, par exemple, par plusieurs pêcheurs des îles de la Madeleine et 
plusieurs membres des communautés».

Inquiétudes
La journée de lundi a permis de confirmer les inquiétudes que suscite toujours 
la filière des hydrocarbures chez les citoyens et les porte-parole des groupes 
écologistes. Plusieurs sont intervenus pour faire part des dangers potentiels de 
catastrophes écologiques dans le golfe, aussi bien avec Old Harry qu’avec les 
travaux d’exploration conduits sur l’île d’Anticosti dont le sous-sol recèlerait de 
vastes quantités d’hydrocarbures.

Les rejets de gaz à effet de serre liés à l’industrie sont aussi une préoccupation 
négligée, à leur avis. Pour certains, le débat suscité par le gouvernement 
négligerait les risques courus et ne ferait pas assez de place aux énergies 
nouvelles.

Le discours de clôture du ministre a été interrompu par un slogan «Non au pétrole». 
Quand il a repris la parole, M. Arcand a tenu à dire que son ministère «tiendra 
compte des différents constats» en rédigeant une politique énergétique dont 
les hydrocarbures ne sont qu’une partie. «Tous s›entendent sur une chose. Le 
gouvernement se doit de procéder étape après étape et en toute transparence.»

Observation d’un sage...
1. Nous aimons tous dépenser à s’acheter des vêtements, mais on ne réalise pas 
que les meilleurs moments que l’on passe dans une vie sont sans vêtements...

2. Prendre une consommation bien froide par une journée chaude avec des amis 
est agréable, mais avoir une amie chaude par une nuit froide après quelques 
consommations, ça n’a pas de prix...

3.  Dernières nouvelles:  Le port du condom ne garantie plus les rapports sexuels 
sécuritaires;  Un de mes amis en portait un alors qu’il a été abattu par le mari de 
sa partenaire...

4.  Argumenter au sujet du volume des seins des femmes, c’est comme choisir 
entre Molson, Heineken, Carlsberg et Budweiser.  Les hommes peuvent dire leur 
préférence, mais vont prendre, sans hésitation, ce qui est disponible...

5.  Je n’ai pas vérifié si c’était vrai, mais ça semble réaliste:  Une étude récente 
aurait démontré que les femmes qui ont un léger excédent de poids vivent plus 
longtemps que les hommes qui leur en font la remarque.

Objet : Fw : Quelques maximes.....

Réflexions «presque» proverbiales:

Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends

L’esprit c’est comme un parachute. Il n’est utile que s’il est ouvert.

Mangeons bien, mourrons gras tant pis pour les porteurs.

 T’as mis 9 mois pour venir au monde, tu peux bien attendre 5 minutes.

La pilule fait grossir, surtout si on  l’oublie.

Ce n’est pas en coupant les oreilles d’un âne qu’on en fera un cheval de course.

Les gros bonnets ne sont pas des petits saints (ou seins?).

En Arabie, les voleurs sont amputés. En France, ils sont députés.

Dieu a criée les seins pour nourrir les enfants, on les a silicones pour nourrir les 
chirurgiens.

Une femme c’est comme une haie, si tu ne t’en occupes pas, elle part chez le 
voisin.

Les hommes c’est comme la neige, on ne sait jamais Ã  quelle taille s’attendre ni 
combien de temps Ã sa va tenir.

Les hommes, c’est comme les poissons : c’est la queue qui leur fait  changer de 
direction !

Une femme doit coucher pour réussir, un homme doit réussir pour coucher.

Une seconde chance ne veut rien dire si tu n’as rien compris à  ta  première 
erreur.
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Escolha de Isabel Meyrelles 
Tradução e Colaboração de Maria Fernanda Pinto, PFr.

TEMPO DE POESIA - XXI
                                                       

OS INCLASSIFICÁVEIS*  
Século XX
Foi Veiga Simões, autor de A Nova Geração, livro publicado em Coimbra em 
1911, onde ele faz a mais lúcida análise da poesia portuguesa no amanhecer do 
século XX.
Dizia ele que depois de “O Fogo de Artifício”  de Eugénio de Castro e do 
Simbolismo, a poesia portuguesa tinha perdido o norte e que os poetas se 
copiavam uns aos outros ou imitavam os Clássicos do século XIX, tais como 
Antero de Quental, Cesário Verde, Guerra Junqueiro, António Nobre, numa 
espécie de mistura de géneros bastante penosa. 

Em1912, apareceu em Coimbra “A Rajada”, uma revista bastante efémera, mas 
cujo director era Afonso Duarte, nascido em 1884, e um dos poetas inclassificáveis 
desta época de pré-modernismo. Afonso Duarte publicou poemas em todas as 
revistas do século XIX e princípio do século XX, sobrevoando ligeiramente os 
numerosos ismos que encontrou durante o seu longo percurso de poeta; a sua 
obra é rigorosa, lapidária e o seu lirismo 
nacional atravessa-a completamente 
como um longo rio tranquilo.  
 
                                                                        
O outro poeta inclassificável, que 
começou a escrever mais tarde, 
depois de Afonso Duarte foi Florbela 
Espanca, nascida em 1894. Ela é 
conhecida sobretudo pelos seus três 
livros de sonetos: Livro das Mágoas 
(1913), O livro de Soror Saudade 
(1923) e Charneca em Flor (1930), 
publicado só depois do seu suicídio em 1930. Com uma sensibilidade à flor da 
pele, a sua índole de apaixonada, tocando muitas vezes o erotismo, os seus 
sonetos ora tristes ora cantando a terra onde nasceu (o Alentejo), com um lirismo 
cheio de saudade, tão tipicamente português; pode dizer-se que os seus poemas 
foram como notas de música que souberam percorrer todas as gamas da sua 
sensibilidade exacerbada. Podemos dizer que apesar de algumas imperícias, 
imputadas à sua época e também devidas ao seu meio social provinciano, ela é 
um dos poetas mais importantes do século XX.   

*(ou incategorizáveis, inclassificados...)

                                                                         
Pétala de Rosa 

Pétala de rosa! Olha,
Do velho poeta, não rias;
Guarda-a na folha
Do livro que se lê todos os dias.

Amor, não o sacies,
Não venhas a perdê-lo;
Põe pelo sinal um fio de cabelo
Na carta que me envies.

Foges-me da vida:
E na menina dos olhos,
Achada ou perdida,
Ali sempre te encontre, de sonho 
vestida.

Que importa o sol tão alto,
Que dê a luz do dia?
O sonho, seja irmão da loucura,
É o que dá poesia.

    
Cabelos Brancos

Cobrem-me as fontes já cabelos 
brancos, 

Nem caiu neve, nem vieram gelos: 
Com a estranheza ingénua da mudança, 
Castanhos remirava os meus cabelos; 

E, atento à cor, sem ter outra lembrança, 
Ruços cabelos me doía vê-los ... 
E fiquei sempre triste de criança. 

                 Afonso Duarte, in “Ossadas”
                                                                
Amar!      
 
Eu quero amar, amar perdidamente!
Amar só por amar: Aqui... além...
Mais Este e Aquele, o Outro e toda a gente
Amar! Amar! E não amar ninguém!

Recordar? Esquecer? Indiferente!...
Prender ou desprender? É mal? É bem?
Quem disser que se pode amar alguém
Durante a vida inteira é porque mente!

Há uma Primavera em cada vida:
É preciso cantá-la assim florida,
Pois se Deus nos deu voz, foi pra cantar!

E se um dia hei-de ser pó, cinza e nada
Que seja a minha noite uma alvorada,
Que me saiba perder... pra me 
encontrar...
     
Charneca em Flor

Enche o meu peito, num encanto mago,
O frémito das coisas dolorosas...
Sob as urzes queimadas nascem 
rosas...
Nos meus olhos as lágrimas apago...

Anseio! Asas abertas! O que trago
Em mim? Eu oiço bocas silenciosas
Murmurar-me as palavras misteriosas
Que perturbam meu ser como um afago!

E, nesta febre ansiosa que me invade,
Dispo a minha mortalha, o meu bruel,
E já não sou, Amor, Soror Saudade...

Olhos a arder em êxtases de amor,
Boca a saber a sol, a fruto, a mel:
Sou a charneca rude a abrir em flor!  
    
      
Quem fez ao sapo o leito carmesim
De rosas desfolhadas à noitinha?
E quem vestiu de monja a andorinha,
E perfumou as sombras do jardim?
Quem cinzelou estrelas no jasmim?
Quem deu esses cabelos de rainha
Ao girassol? Quem fez o mar? E a minha
Alma a sangrar? Quem me criou a mim?

Quem fez os homens e deu vida aos 
lobos?
Santa Teresa em místicos arroubos?
Os monstros? E os profetas? E o luar?

Quem nos deu asas para andar de 
rastros? 
Quem nos deu olhos para ver os astros
Sem nos dar braços para os alcançar?

    
         Florbela Espanca

Vou para a aldeia, com os meus 
tamancos, 
Cuidar das hortas. E não vou, não vou.

Cabelos brancos, vá, sejamos francos, 
Minha inocência quando os encontrou 
Era um mistério vê-los: Tive espantos 
Quando os achei, menino, em meu avô.

Não vou a festas. E não vou, não vou. 

Florbela Espanca
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Informatique au gouvernement: 
économiser grâce à un outil québécois
Un projet-pilote en informatique a été mené à Revenu Québec. Il facilite le 
développement d’application et réduit la codification manuelle.

Yves Therrien
Le Soleil

(Québec) Une entreprise québécoise a mis au point un système de développement 
informatique pour faire économiser des centaines de millions aux grandes 
organisations paragouvernementales et aux ministères dans la façon de gérer 
leurs technologies de l’information.
Spécialiste du langage .NET (point Net) du géant Microsoft, Pierre Fournier, 
président et cofondateur de Consyst, et son équipe ont mis au point un 
outil d’automatisation de nombreuses tâches qu’il n’est pas nécessaire de 
programmer manuellement lorsqu’il faut compiler une application multiplateforme 
et multisystème d’exploitation.

L’outil de type MDD (model-driven development) nommé Rep ++ a été testé avec 
succès lors d’un projet pilote à Revenu Québec. Le Groupe Gartner dans ses 
évaluations des produits souligne que les outils MDD facilitent le développement 
d’application et réduit la codification manuelle de 2 à 15 fois selon les cas.
«Le projet qui a été mené à Revenu Québec a démontré hors de tout doute, 
même avec une formation minimale, que l›outil Rep ++ facilite la tâche des 
programmeurs en éliminant des pertes de temps par l’automatisation de la 
codification des mêmes données», raconte M. Fournier.
Voilà ce qu’indiquent deux membres de la direction de TI de Revenu Québec, 
Christian Genest et Karl Mckenna, dans un document sur le site de l’agence 
gouvernementale expliquant les résultats de l’application produite de la manière 
habituelle et avec l’outil de la compagnie québécoise Consyst :

«En tenant compte du contexte de développement et de la portée des essais, le 
développement de l›application sans Rep++ a exigé près de 60 heures de travail. 
En comparaison, la même application développée avec l’ajout de Rep++ à Visual 
Studio a requis un peu moins de six heures de travail, ce qui représente environ 
10 % de l’effort original. À la suite de ces résultats, nous pouvons donc conclure 
que l’ajout de Rep++ à la plateforme .NET peut diminuer de façon significative 
les efforts de développement d’une application .NET, et ce, pour la réalisation 
des fonctionnalités ciblées par la preuve de concept.»
Cette démonstration, soutient M. Fournier, permet de travailler plus rapidement 
et plus efficacement pour créer les applications dont les ministères et les 
organismes ont besoin tout en assurant de conserver l’expertise à l’interne au 
lieu de constamment faire affaire avec des consultants externes.

Ne pas changer le modèle d’affaires
«Il n›est pas nécessaire de changer le modèle d›affaires du gouvernement, 
exprime-t-il, mais de modifier les modes de production pour obtenir des gains 
de production et de temps de déploiement de la technologie. Depuis notre 
fondation, il y a 28 ans, notre entreprise a toujours eu comme objectif d’améliorer 
la productivité et l’efficacité du travail de programmation.»

Ce gain de productivité ferait épargner des centaines de millions de dollars, un 
facteur à considérer lorsque le gouvernement cherche à équilibrer son budget. 
«Si l›on considère que les projets pouvant utiliser la technologie .NET dans 
un rapport d›amélioration de 10 pour 1 comme dans le projet pilote à Revenu 
Québec, le gouvernement dans ses ministères seulement pourrait économiser 
143 millions $ par année, estime-t-il. Et en prenant une option pessimiste de 2 
pour 1, l›économie serait d›au moins 80 millions $.»

À son avis, sur une période de 10 ans, les économies réalisées pourraient varier 
entre 800 millions à 1,4 milliard $ en utilisant un outil capable d›optimiser les 
applications multiplateformes avec la technologie .NET. Et cela ne tient pas 
compte des économies pouvant être réalisées dans les sociétés d›État comme 
Hydro-Québec, Revenu Québec ou Loto-Québec pour le projet en informatique.

Le premier ministre français, Manuel Valls, a réagi sur Twitter soulignant que le 
terrorisme n’épargne aucune nation.
Trente-six personnes, notamment de nationalité britannique, belge, allemande et 
norvégienne, ont aussi été blessées, a-t-il ajouté.

Des touristes figurent parmi les morts, mais le ministère de l’Intérieur n’était pas 
en mesure de dire combien.
Les clients de l’hôtel Riu Imperial Marhaba de la station balnéaire de Sousse 
en Tunisie sont majoritairement Britanniques et d’Europe centrale, a indiqué la 
chaîne sans préciser les nationalités des victimes.

Au moment de l’attentat, «il y avait 565 clients dans l›hôtel. Les clients sont 
majoritairement du Royaume-Uni et d›Europe centrale» a indiqué le groupe dans 
un communiqué où il précise qu’il cherche encore à confirmer les nationalités 
des victimes.

Les autorités ont indiqué que l’attentat avait été commis par un étudiant tunisien 
inconnu des services de police. «Il est originaire de la région de Kairouan», l’une 
des villes saintes de l’islam située dans le centre de la Tunisie, a déclaré le 
secrétaire d’État aux affaires sécuritaires, Rafik Chelly.

«Cette personne n›était pas connue» de nos services, a-t-il ajouté à l’antenne de 
la radio Mosaïque FM, ajoutant qu’«a priori, un seul élément» a mené l’attaque 
avant d’être tué.

La Tunisie disait craindre des attentats à l’approche de la saison touristique et 
avait annoncé des mesures sécuritaires accrues. Des menaces provenant de 
comptes sur les réseaux sociaux liés à la mouvance djihadiste avaient menacé 
de nouvelles attaques durant l’été.

«Kalachnikov» et «grenade»

L’assaillant a visé les clients sur la plage et au bord des piscines, selon le pâtissier 
de l’hôtel interrogé par l’AFP.
«J’ai entendu des coups de feu et je suis sorti voir ce qui se passait. J›ai vu 
quelqu›un tirer sur des touristes âgés [sur la plage]. Ils sont morts», a raconté 
Slim Brahim. «J›ai cherché à me cacher parce que j›ai vu le terroriste entrer dans 
l›hôtel du côté de la piscine. Il a ensuite jeté une grenade près de la piscine».
Une journaliste de l’AFP qui a pu entrer dans l’hôtel a vu deux corps allongés 
dans du sang sur le stationnement, ainsi que trois corps ensanglantés sur le 
rebord de la piscine couverte.

Un touriste britannique a indiqué à la télévision SkyNews que l’attaque s’était 
produite vers midi (7 h, heure de Montréal).
«Mon fils de 22 ans venait de retourner se baigner [...] quand on a vu à une 
centaine de mètres à notre gauche ce qu›on pensait être des feux d’artifice», 
a raconté Gary Pine, venu de Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre. «C’est 
seulement quand on a commencé à entendre des balles fuser qu’on a réalisé 
que c’était beaucoup plus grave que des feux d’artifice».
«J’estime avoir entendu une vingtaine ou une trentaine de coups de feu, il y en 
avait pas mal», a-t-il dit.

suite pg 1

La Tunisie a annoncé lundi les premières arrestations en lien avec le pire attentat 
djihadiste de son histoire, commis il y a trois jours contre des touristes dans un 
hôtel, Londres payant le plus lourd tribut avec probablement une trentaine de 
morts.

Camille Boissou/FP/Tunisie
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CR7 já não é uma estrela! É uma galáxia!
É a mais brilhante e a sua descoberta foi liderada por um português

Impressão artística que mostra parte da CR7, de longe a galáxia mais brilhante 
encontrada até à data no Universo primordial e existem evidências fortes de que 
contém estrelas da primeira geração. 

Crédito: ESO/M. Kornmesser  Photo

Impressão artística que mostra parte da CR7, de longe a galáxia mais brilhante 
encontrada até à data no Universo primordial e existem evidências fortes de que 
contém estrelas da primeira geração. Crédito: ESO/M. Kornmesser

Uma equipa internacional de astrónomos, liderada por David Sobral, do Instituto 
de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (FCUL) descobriu aquela que é a galáxia mais brilhante 
alguma vez encontrada no início do Universo. A equipa encontrou ainda, pela 
primeira vez, fortes indícios da existência da primeira geração de estrelas. 
Há muito que os astrónomos previram a existência de uma primeira geração 
de estrelas formadas a partir do material primordial do Big Bang. As primeiras 
estrelas devem ter sido enormes - várias centenas ou mesmo milhares de vezes 
mais massivas que o Sol - extremamente quentes, e com um tempo de vida de 
apenas alguns milhões de anos.

Porquê CR7?

O apelido de CR7 é uma abreviatura de COSMOS Redshift 7. Redshift 
(desvio para o vermelho) é uma medida de distância muito utilizada pelos 
astrónomos. Quanto maior o desvio para o vermelho de uma galáxia, mais 
distante e mais para trás no tempo ela está. O nome foi também inspirado 
no jogador de futebol Português, Cristiano Ronaldo, que é conhecido como 
CR7.  

Estas primeiras estrelas, extremamente brilhantes e até hoje apenas previstas 
teoricamente, criaram os primeiros elementos necessários para formar estrelas 
como o Sol e para que possamos existir. Porém, até agora, nenhuma busca 
internacional teve qualquer sucesso.

David Sobral (IA e FCUL) refere: “Decidimos seguir um caminho totalmente 
diferente do resto do Mundo, e fizemos um mapeamento de grandes áreas do 
céu. Sabíamos que o risco de procurar onde ninguém procura era facilmente 

compensado por descobertas inesperadas, algo importantíssimo em Ciência. 
Foi fantástico quando descobrimos a galáxia CR7, a mais luminosa alguma vez 
encontrada no Universo primitivo.”

A   equipa descobriu várias galáxias extremamente distantes e surpreendentemente 
brilhantes. Uma delas, a que chamaram CR7, é de longe a galáxia mais brilhante 
alguma vez observada no Universo primitivo. Por si só, esta descoberta constituía 
já um enorme sucesso. Contudo, novas observações revelaram algo ainda mais 
surpreendente.

“Ao juntarmos as diferentes peças do puzzle percebemos que tínhamos 
encontrado algo muito mais profundo e que estávamos a ver, pela primeira vez, 
um Santo Graal da astronomia – as primeiras estrelas. Foram essas estrelas 
que permitiram a nossa existência. Depois de inúmeras observações e imenso 
trabalho, com um método diferente e planeado por nós, é fabuloso obter estes 
resultados tão importantes”, afirma David Sobral.

Jorryt Matthee (Observatório de Leiden), segundo autor do estudo, comenta: 
“Sempre me perguntei de onde viemos e de onde vinha o cálcio dos nossos 
ossos, o carbono dos meus músculos, o ferro do meu sangue. Descobri mais 
tarde que foram as primeiras estrelas que os fabricaram, mas até hoje nunca 
tinham sido vistas, até as descobrirmos. Pela primeira vez, podemos começar a 
estudá-las no Universo real e não apenas teoricamente.”

Sérgio Santos (IA e FCUL), co-autor da descoberta assinala: “Foi fantástico 
poder participar numa descoberta com esta relevância durante o meu projecto 
de investigação ainda como estudante de licenciatura! É um privilégio poder 
trabalhar com uma equipa de tão grande qualidade e quero destacar o nível da 
investigação científica que se faz hoje em dia em Portugal, capaz de rivalizar 
com qualquer outro país.”

Estão previstas novas observações com os melhores telescópios do mundo, a 
que Portugal tem acesso, para estudar a galáxia CR7 ainda melhor e sobretudo 
para procurar e identificar outros exemplos destas galáxias nunca antes vistas.

CM/IO 
(Colégio Militar/Instituto de Odivelas)
Segundo o Jornal de Caserna do boca em boca, do nosso Colégio 
Militar, é voz corrente que, entre outras, uma das últimas é, ou foi, 
a de uma certa menina aluna, e decerto que ainda bem novinha, 
se ter metido com um dos seus colegas do 5º ano. Depois, não 
contente, resolveu meter-se também com o filho do director do 
Corpo de Alunos. E porque não há duas sem três, o filho do mestre 
da esgrima foi a próxima vítima. Aqui o caldo parece que entornou, 
e a menina foi expulsa, só ela, que aos três inocentes mancebos 
nada havia de pecaminoso a apontar. E saibamos que a procissão 
vai ainda no adro, já que a próxima etapa, mais escaldante e 
promissora, se encontra em projecto com a total trasladação das 
meninas, e bem mais crescidinhas, do Instituto de Odivelas para 
as instalações, intramuros, do CM.

Não há dúvida que, na esteira da igualdade de género que assola 
todo o mundo ocidental ou ocidentalizado, o nosso CM parece 
ter tomado a peito o alinhar pela vanguarda, a tal proporcionando 
todos os requisitos e condimentos à sua efectivação. Mas, porque 
creio que ainda há pais inteligentes, honrados e honestos, até 
quando poderão estes suportar os imbecis, e psicologicamente 
castrados senhores, que levaram tanto à extinção do tão feminino, 
encantador e nobre IO, como ao aviltamento progressivo dos 
princípios por que, há mais de dois séculos, se norteou o CM? 
Como suportar um idiota que proclama que nas forças armadas 
devem existir tantos homens como mulheres, uma vez que entre 
eles não há diferenças?  Talvez se esteja a referir a ele mesmo... 
não duvido! Até quando seremos governados por gente assim? 
Triste do mundo do amanhã, que cedo cortou os sonhos da alma 
humana e que, a par da destruição de todo o princípio moral, teve 
por referência o cultivo da agressividade e o da materialidade 
como qualidade de vida. 
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Festa dos Tabuleiros
Fête des Plateaux
La Fête des Plateaux a lieu tous les quatre ans; la prochaine aura lieu en juillet 
2015. Ne manquez pas cet évènement unique!
La bénédiction des plateaux, les rues décorées, les couvre-lits placés aux fenêtres, 
le lancé de fleurs sur le cortège des plateaux, constitué par des centaines de 
filles que transportent sur la tête les plateaux, est un spectacle inoubliable.

Date de début:
04 Juillet 2015
Date de fin:
13 Juillet 2015

Mata Nacional dos Sete Montes
 Photo: Luís Pavão

Jardins, Parcs et Forêts

Située au centre de Tomar, non loin d’une de ses principales avenues, la Forêt 
Nationale de Sete Montes avec près de 39 hectares est le principal parc de 
la ville. Cette forêt fait la liaison avec le château et est aussi connue comme 
l’Enceinte du Couvent, dont elle faisait partie intégrante, étant utilisée par l’Ordre 
de Christ comme zone de culture et de recueillement.

Au sein de l’abondante végétation de laquelle font partie les cyprès, les arbres de 
Judée, les chênes et les oliviers séculaires, on observera un temple miniature, une 
tour cylindrique qui, de part son format, est connue sous le nom de «Charolinha» 
(petit déambulatoire). Ce petit temple en pierres de taille sculptées ressemble 
à une réplique des tours-lanternes du Couvent du Christ et fut construit selon 
le plan de João de Castilho, architecte chargé des ouvres Renaissance dans 
le couvent. Entourée d’un bassin circulaire, la «Charolinha» est une «Casa de 
fresco» (Maison ou Salle de Fresques) qui semble isolée du monde, une retraite 
secrète et cachée dont l’accès se fait par un pont en pierre.

Tomar
Le développement de Tomar est intimement lié à l’Ordre des Templiers qui en 
1159 reçut ses terres en guise de récompense pour l’aide apportée au roi D. 
Afonso Henriques (1er roi du Portugal) lors de la reconquête chrétienne du 
territoire.

Ce fut D. Gualdim Pais, le 1er Maître de l’Ordre au Portugal, qui fonda le château 
qui abrite en son sein le remarquable Couvent du Christ. Agrandi et modifié au 
long des siècles, il conserve l’influence de différents styles architectoniques et 
est l’ex-libris de la ville, classé patrimoine Mondial par l’UNESCO.

Connue comme la ville des Templiers, on trouve à Tomar d’autres témoignages 
de son influence, à savoir le Bois des Sete Montes, où selon la tradition avaient 
lieu les rites initiatiques, et l’Église de Santa Maria do Olival qu’ils fondèrent au 
XIIè siècle et qui abrite les tombeaux de plusieurs Maîtres de cet Ordre.

L’Ordre des Templiers disparut en France au début du XIVè siècle, mais au 
Portugal elle se transforma en Ordre du Christ selon la volonté du Roi D. Dinis, 
par la suite approuvé par le Pape, qui détermina que les nombreux biens qu’il 
possédait transiteraient vers l’Ordre du Christ qui joua un rôle important dans 
l’épopée des Grandes Découvertes Portugaises.

Expulsés d’Espagne, les juifs instituèrent ici une colonie dans les rues étroites 
du centre historique, où est conservée une des plus anciennes synagogues du 
Portugal, complétée par le Musée Luso Hébraïque Abraão Zacuto.

Les Fêtes des Tabuleiros qui ont lieu en juillet tous les quatre ans et dont l’origine 
est en rapport avec le culte de l’esprit Saint, méritent d’être citées.

À environ 14 kms de Tomar, remarquez la lagune du Barrage du Castelo de Bode 
où l›eau est utilisée pour approvisionner la ville de Lisbonne, et dont les îlots et 
les  berges entourées de pinèdes offrent des lieux merveilleux parfaits pour des 
vacances en contact direct avec la nature.

Igreja de São João Baptista, Matriz de Tomar
Photo: John Copland

Monuments

Située au centre de la ville de Tomar, l’Église de Saint-Jean Baptiste fut 
primitivement construite au XVe siècle, mais reconstruite au XVIe siècle. En 1520, 
le roi Manuel éleva l’Église à Collégiale, la faisant ainsi intégrer les chapelles du 
patronage royal.

Le modèle de l’Église de Saint-Jean Baptiste suit celui des églises mendiantes, 
formée de trois nefs, mises en valeur à l’extérieur, et un clocher du côté gauche. 
On mentionnera le portail manuélin et, à l’intérieur, la chaire et un ensemble 
de peintures de Gregório Lopes du XVIe siècle et le revêtement d’azulejos à la 
pointe de diamant du XVIIe siècle.

C’est le centre de la grande Fête des Plateaux qui se déroule tous les 4 ans, 
puisant ses origines dans la Fête du Saint-Esprit, une des époques où Tomar 
reçoit le plus de visiteurs.
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“Militares portugueses foram heróis no 
Afeganistão”
Antigo chefe supremo das Forças Armadas britânicas, David Richards escreveu 
um livro em que tece rasgados elogios ao profissionalismo dos militares 
portugueses

Paulo Anunciação, DN/L o n d r e s

Numa autobiografia publicada recentemente no Reino Unido, o general David 
Richards – antigo chefe supremo das Forças Armadas britânicas – não poupa 
adjectivos nos elogios aos militares portugueses que operaram sob seu comando 
directo no Afeganistão. [Os portugueses foram] verdadeiros heróis, uma tropa 
excelente, corajosa e destemida, um exemplo a nível estratégico”, lê-se no livro 
Taking Command publicado pela editora Headline.

Richards, de 63 anos, foi o comandante das forças da NATO no Afeganistão 
(Força Internacional de Assistência à Segurança, ISAF) em 2006 e 2007. Durante 
esse período, uma companhia de infantaria da Brigada de Reacção Rápida 
portuguesa esteve sob as ordens imediatas do general britânico. “Todos os 
generais em qualquer palco de guerra precisam de uma força de reserva, pronta 
para qualquer imprevisto. No início, a NATO não me deu ninguém. Até que por 
fim os bravos portugueses ofereceram esta companhia guarnecida por cerca de 
150 comandos e pára-quedistas”, explicou David Richards em entrevista ao DN.
“Durante o meu tempo à frente da ISAF, estive dependente – por vezes de forma 
exagerada – destas tropas portuguesas. Desenvolvi uma ligação emocional 
muito estreita [com os portugueses] porque muitas vezes tive de os mandar para 
zonas e para operações muito complicadas. Não tinha alternativa. Eram eles ou 
mais ninguém. Mas os portugueses saíram-se se sempre de forma brilhante”, 
diz.

O general recorda, em particular, uma missão “militarmente muito difícil” conduzida 
em Farah, na zona ocidental do Afeganistão. O governador da província era 
Izzatullah Wasifi, um homem que passara quase quatro anos nas prisões norte-
americanas por tráfico de drogas. “A tensão era crescente. Não havia quaisquer 
tropas da NATO na região. Muitas vezes mandei os portugueses para zonas 
com imensos riscos associados. Na verdade, não deveria ter ordenado muitas 
destas missões porque a companhia portuguesa era de infantaria ligeira e a 
complexidade da situação no Afeganistão [em 2006] requeria equipamento de 
que eles não dispunham”, explica Richards.

Tudo acabou por correr bem: “Os portugueses fizeram sempre tudo de uma forma 
muito profissional, mas ao mesmo tempo com sentido de humor e muito estilo. 
O meu respeito pelas Forças Armadas portuguesas cresceu imenso. Um dos 
meus receios era ordenar alguma acção que depois resultasse em mortes entre 
os portugueses. Felizmente isso nunca aconteceu. Em Farah, por exemplo, sei 
que eles foram muito bem recebidos e respeitados pela população local devido 
à forma profissional – e ao mesmo tempo amigável – como trataram as pessoas. 
Tinha muita confiança nos portugueses. Sentia que podia pedir-lhes coisas que 
não me atreveria a pedir a outras forças.”

O afecto deste oficial britânico pelos militares portugueses é nítido. Ainda no 
Afeganistão, condecorou os estandartes nacionais por duas vezes. Em 2007, 
quando depôs numa sessão da comissão parlamentar de Defesa, em Londres, 
Richards classificou o contingente português que trabalhara com ele na ISAF 
como “os meus maiores heróis”. O afecto, aliás, parece ser recíproco. Nesse 
mesmo ano, o general foi convidado a visitar o Aeródromo Militar de Tancos. 

“Trataram-me muito bem e fui recebido de forma muito calorosa. Condecoraram-
me com uma medalha muito bonita e depois toda a brigada desfilou à minha 
frente, sem mais espectadores. Foi ao mesmo tempo estranho e extremamente 
lisonjeiro ter uma parada de cinco mil homens só para mim. Fiquei com lágrimas 
nos olhos”, recorda Richards.

O general, um dos militares britânicos com maior experiência em comando 
operacional, esteve destacado muitos anos na Irlanda do Norte e também no 
Extremo Oriente, na Alemanha e na Serra Leoa, entre outros países. Depois 
da passagem pelo Afeganistão, foi nomeado sucessivamente chefe do Estado 
Maior do Exército britânico ( 2009) e chefe do Estado Maior General das Forças 
Armadas britânicas ( 20102013). General na reforma desde 2013, Richards foi 
nobilitado no ano passado com o título de barão Richards de Herstmonceux, 
com lugar vitalício na Câmara dos Lordes.

A primeira vez em que se cruzou “em termos militares” com Portugal foi em 
1999. Na altura, Richards era brigadeiro e comandava as tropas britânicas 
que integraram a força multinacional (INTERFET), liderada pela Austrália, que 
assegurou a manutenção da ordem e da segurança em Timor Leste após o 
referendo independentista. O general recorda o episódio: “Quando cheguei lá 
um jornalista perguntou-me: ‘ Não seria boa ideia se Portugal, antiga potência 
colonial, também enviasse tropas para Díli?’ Respondi de imediato, muito 
ajuizadamente, que esse era um assunto que dizia respeito unicamente 
ao governo português. Mas no meu subconsciente estava algo que eu tinha 
aprendido na escola sobre Portugal e sobre a mais velha aliança do mundo. 
Como soldado e como britânico achava, claro, que seria fantástico contar com a 
ajuda dos nossos aliados portugueses.”

A participação portuguesa na INTERFET foi discreta e resumiu-se ao envio da 
fragata Vasco da Gama. A partir de Fevereiro de 2000, no entanto, Portugal 
integrou a missão de paz das Nações Unidas ( UNTAET) com uma força composta 
por várias centenas de militares dos três ramos das Forças Armadas. “Tal como 
acontecia com o Reino Unido relativamente a outros territórios, Portugal tinha 
um certo ‘ complexo de culpa colonial’ relativamente a Timor. Mas fazia todo 
o sentido ter ao nosso lado, em Díli, um aliado histórico – o nosso aliado mais 
antigo”, diz ainda Richards.

Terminou em Novembro de 2014 uma missão de 12 anos no combate ao terrorismo 
no Afeganistão, onde estiveram mais de três mil soldados portugueses. A missão 
ficou marcada pela morte de dois militares portugueses entre 2005 e 2007.

Jornal digital da 
Vila de Caminha
Por intermédio do Sr. Luis Almeida, 
soubemos da existência do jornal digital 
Caminha 2000 , destinado a informar  
as comunidades caminhense  e  do 
Alto-Minho  residentes em Portugal e no 
mundo ,  das actividades desta região , 
mantendo assim uma ligação com os 
leitores deste jornal , exclusivamente  
on-line.
O site do jornal  é:   
(WWW.CAMINHA2000.COM )  e o 
endereço  electrónico : 
caminha@caminha2000.com

Esperamos assim eliminar a barreira da distância e manter vivas as nossas 
raízes.

«Lisbon South Bay ou o Sul ridicularizado
 Depois do malfadado Allgarve, tentativa canhestra de piscar o olho ao turista (e 
ainda por cima mal sucedida, como se viu) chega agora a vez de a margem sul 
do Tejo abrir o “dicionário” do marketing e transformar Almada, Seixal e Barreiro, 
nomes com história na história nacional, em Lisbon South Bay. Claro que tal 
renomeação é feita apenas com intuitos de propaganda, os lugares não vão 
mudar de nome, mas os estrangeiros, a quem cada vez mais negamos o uso 
e conhecimento de palavras portuguesas, não deixarão de ficar perplexos com 
tamanha (e desnecessária) bajulação. O invocado “posicionamento global” soa 
igualmente a ridículo. Os espanhóis “vendem” as suas terras com os nomes 
originais, orgulhosamente, não os traduzem com medo que os turistas não os 
visitem. Num momento em que por aí tanto se apregoa a “universalidade” da 
língua portuguesa, isto só mostra que caminhamos em sentido contrário. Até 
que, um dia, a nossa língua desapareça.»

Editorial do “Público”, 26 de Junho 2015
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Région du Douro en images
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Cours portugais gratuit – Apprendre le portugais ...
www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html

Apprendre à parler rapidement le portugais avec des cours gratuits en ligne. 
Méthode facile et ludique, avec mp3 et pdf à télécharger 

fr: je parle portugais...et vous ?
pt: eu falo português...e você ?
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Concours international de sauts d’obstacle 
d’Estoril
Concurso Internacional de Saltos do Estoril
Les amateurs de sport hippique ne manqueront pas le Concours international 
de sauts d’obstacles, qui en juillet attirera à Cascais les meilleurs cavaliers du 
monde.

Faisant partie du Global Champions Tour, qui comprend dix épreuves de 
qualification, le Concours international de sauts d’obstacle d’Estoril est classé 
CSI/cinq étoiles, le classement le plus élevé de cette discipline.

Cette épreuve de haute compétition a lieu une fois de plus à l’hippodrome 
Manuel Possolo, à Cascais. Créé il y a près de 70 ans et récemment rénové, 
cet équipement, doté d’excellentes conditions techniques, témoigne de la longue 
tradition hippique de la ville cosmopolite de Cascais.

Date de début:

09 Juillet 2015
Date de fin:
11 Juillet 2015

Festival ao Largo
Photo: Alfredo Rocha

En juillet, rendez-vous à Largo São Carlos pour assister à des spectacles de 
grande qualité.

Ce Festival qui n’a d’autre but que d’amener l’art dans la rue avec spectacles 
gratuits faisant la part belle à la musique symphonique, au ballet et au théâtre, 
peut compter sur la participation de l’Orchestre symphonique portugais, du 
Chœur du Théâtre National de São Carlos, de la Société nationale de Ballet et 
du Théâtre National D. Maria II, parmi d’autres groupes artistiques prestigieux.

Date de début:

03 Juillet 2015
Date de fin:
25 Juillet 2015

investir en Portugal
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NO RESCALDO DO 10 DE JUNHO DE 2015

HOMENAGEM AOS COMBATENTES DA 
PÁTRIA: UM DEVER DE SEMPRE
As Forças Armadas são o poder executivo
da consciência nacional, o braço da Pátria,
a Nação em atalaia, a vigilância dos berços,
o resguardo dos túmulos, a segurança do
presente e do porvir.
Nobreza não há maior que a da sua missão”.
Rui Barbosa, 1938.

As últimas campanhas militares ultramarinas portuguesas – ultramarinas porque 
se desenrolaram em terras onde os portugueses se estabeleceram além-mar 
– tiveram início no Estado Português da Índia, em 1954, quando se reforçou 
aquele território militarmente, por a ameaça assim o justificar; continuaram em 
Angola com o deflagrar do terrorismo, em 1961, e na Guiné e Moçambique, 
respectivamente em 1963 e 1964, com o início da guerrilha.

Pelo caminho ficou a mesquinha ocupação da fortaleza de S. João Baptista de 
Ajudá, pelo Daomé, em 1 de Agosto de 1961 – facto de que já ninguém se deve 
lembrar – e o reforço de todos os restantes territórios, como precaução, havendo 
a registar uma séria alteração da ordem pública, em Macau, em 1966, no auge 
da revolução cultural maoísta.

Directa ou indirectamente ligados a todos estes eventos, foi ainda necessário 
intervir ou fazer face, aos acontecimentos resultantes da secessão do Catanga, 
entre 1960 e 1963; na guerra do Biafra, entre 1967 e 1970 e ao bloqueio do 
Canal da Beira, por parte da Inglaterra a partir de Janeiro de 1966, na sequência 
da independência unilateral da Rodésia.

Na Metrópole teve ainda que se fazer frente, a partir dos anos 70, a um conjunto de 
atentados violentos e propaganda subversiva, por parte de algumas organizações 
clandestinas de orientação comunista e que visavam protestar e, objectivamente 
prejudicar o esforço de guerra em que a nação estava empenhada.

A soberania portuguesa terminou de forma dramática em Goa, Damão e Diu, 
em 19 de Dezembro de 1961, após ocupação “manu militari” do nosso território, 
por parte da União Indiana, resultante de uma vergonhosa invasão militar, sem 
declaração de guerra, à revelia do Direito Internacional e do normal convívio entre 
povos do século XX, e sem que a mais pequena réstia de razão o justificasse.
A luta nas restantes frentes desenrolou-se, vitoriosamente, em termos de 
guerra de guerrilha de baixa intensidade, até que os acontecimentos ocorridos 
em Lisboa, em 25 de Abril de 1974, quebraram psicologicamente a vontade de 
continuar a luta.

A extrema incompetência, ignorância e ingenuidade com que os autores do golpe 
de Estado então ocorrido, actuaram, fez com que rapidamente o poder caísse 
na rua; lançou o país no caos político, económico, social e financeiro, quebrou a 
disciplina e a confiança nas Forças Armadas e fez desmoronar todo o aparelho 
político/ militar nas quatro partes do mundo onde flutuava a bandeira das quinas.
O resultado foi a outorga do poder às forças marxistas – e só a essas – do poder 
político em todo o ultramar de uma forma atrabiliária, o que impediu qualquer tipo 
de autodeterminação minimamente organizada e que respeitasse fosse o que 
fosse. As independências surgiram assim, de qualquer maneira e em catadupa, 
por todo o ano de 1975 o que resultou, durante décadas, nas abominações mais 
indescritíveis.

Macau foi excepção a esta debacle, não porque o desvario que corria em Lisboa 
o quisesse, mas porque a China milenar impôs a sabedoria dos antigos.
Na parte europeia de Portugal, chegou-se nesse ano às portas da guerra civil, 
evitada “in extremis” por alturas de 25 de Novembro de 1975.
Timor ficou ainda a pairar como uma chaga viva na consciência nacional, durante 
os anos que durou a ocupação indonésia, ocupação essa de que nós fomos, 
senão os únicos, pelo menos os principais responsáveis. O que se passou 
por causa disso, na sociedade portuguesa assemelhou-se a uma catarse de 
expiação de culpas, colectiva.

O período histórico em que tudo isto se passou, entre Abril de 74 e Novembro 
de 75, foi um tempo muito curto, mas olhando para toda a História de Portugal, 
não vislumbro nenhum outro, de tanta ignomínia e que tantos danos causasse.
Assim regressámos às fronteiras medievais europeias sem lustre e sem glória, 
depois de uma debandada de pé descalço – como lhe chamou o insuspeito 
Professor António José Saraiva.

A Nação dos portugueses não merecia que as coisas se tivessem passado desta 
maneira.
Muito menos, o cerca de milhão de homens que combateram abnegadamente 

nos quatro continentes e mares em que o território nacional de então se espalhava 
e que carinhosamente foram apelidados de “os melhores de todos nós”.
“Pelo que toca a nossa pessoa não fico em cuidado, porque por cada pedra 
daquela fortaleza arriscarei um filho …
Eu vos ponho no caminho da honra, em vós está agora ganhá-la”

D. João de Castro
(A seu filho enviado de socorro a Diu durante o Segundo Cerco, 24Abr1546)
Não mereciam estes, nem os anteriores que lutaram por ideias e interesses que 
fazem parte da matriz nacional portuguesa desde a I Dinastia, alguns dos quais 
levou a um combate de 600 anos – tantos quanto durou a diáspora portuguesa.
Esta é a primeira reflexão que vos proponho: nós não andávamos nisto há meia 
dúzia de dias, não o fizemos de ânimo leve e tal nunca teve a ver com regimes, 
pessoas, interesses de grupo ou sistemas políticos.

Não foi uma ideia de um qualquer rei louco; de corsários, ou aventureiros; de 
“lobies” económicos ou interesses mesquinhos. Foi obra de toda a Nação – da 
Coroa, dos Nobres, do Clero e do Povo e teve uma ideia transcendente como 
referência; a globalização espiritual do império de nosso Senhor Jesus Cristo, 
através da Terceira Pessoa da Trindade, o Espírito Santo.

É tudo isto e a maneira superior dos portugueses em se relacionarem com os 
outros povos que explica a especificidade da colonização portuguesa e o modo 
como organizávamos e sentíamos os nossos territórios e as gentes que sempre 
procurámos integrar na coroa portuguesa e não descriminar.

“As praças D’el - Rei D. João IV, nosso senhor, não se rendem senão depois de 
todos mortos!”

Palavras que D. Pedro de Menezes, Capitão - Mor da Fortaleza de Massangano, 
dirigiu aos seus soldados no mais aceso da luta contra um ataque holandês.
A segunda reflexão que vos queria propor tem a ver com a escala dos ataques 
exteriores de que Portugal foi sujeito, que desembocaram nestas campanhas, e 
que modernamente foram explicados pela falácia dos “Ventos da História”.

Basicamente desde o início da Nacionalidade até à perda da independência, em 
1580, Portugal contou apenas com dois inimigos que se podem classificar de 
clássicos: a Moirama e Castela; tendo de se fazer ainda frente, a partir do século 
XV à guerra de corso movida principalmente por franceses e ingleses.

Porém, a partir do domínio filipino, Portugal veio a herdar todos os inimigos da 
coroa espanhola, pelo simples facto de Filipe I como Rei de Espanha não poder 
estar em guerra com vários países e como Rei de Portugal, poder gozar a paz. E 
foi assim que passámos a ser atacados por povos do centro e norte da Europa.
Os judeus, que tinham sido bem tratados em Portugal até D. Manuel I, passaram 
a guardar inimizade a Portugal após a sua expulsão, em 1496 e posterior 
perseguição pela Inquisição.

No século XX, a URSS tornou-se nossa inimiga política, por razões ideológicas 
e nunca perdoou ao estado português o facto de ter ajudado a derrotar as 
forças republicanas durante a guerra civil espanhola. Isto significa o empenho 
que colocou no apoio à autodeterminação dos povos e o anti colonialismo (leia-
se dos povos que estavam debaixo do domínio político das nações da Europa 
Ocidental e apenas dessas) – e entre estas estavam englobados os territórios 
portugueses. Conceito que tinha sido posto em marcha após o fim da II GM e do 
início da Guerra Fria, de que passou a ser uma forma indirecta de a travar.

A este desiderato juntaram-se os EUA, a fim de tentarem subtrair os novos 
estados ao controlo da União Soviética, ganharem acesso a fontes de matérias-
primas e a posições estratégicas relevantes, e por preconceito político/social, já 
que eles próprios tinham sido uma colónia.

Chamaram a isto os “Ventos da História”, que tinham muito mais a ver com a 
substituição de soberanias do que com a autodeterminação dos povos.
E farão os leitores o favor de reparar, que os ventos da história são sempre 
soprados por quem tem o poder na altura, no sentido dos seus interesses e não 
por causa dos eventuais princípios filantrópicos que proclamam.

Portugal tem sido amiúde vítima, destes “ventos”, por uma razão muito simples: 
as grandes potências do mundo jamais perdoaram a uma pequena potência 
como Portugal, se tenha alcandorado a tão grande grandeza histórica e territorial 
e sempre que puderam, aproveitaram-se das circunstâncias para nos depredar.
Foi isso mais uma vez que aconteceu no Ultramar a partir de 1954, e já é tempo 
de nós todos termos noção da realidade dos factos e não dos mitos e falácias 
que nos quiseram e querem vender.

Portugal tinha, ao tempo em que começaram a ocorrer os eventos que 
descrevemos, poder efectivo – político, diplomático, económico, financeiro, 
psicológico e militar; vivia uma paz social e dispunha de uma liderança forte, 
patriótica e competente, que se dispôs, altaneira, a defender as suas gentes e 
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E decretaram, liminarmente e sem direito a contraditório, que a guerra que 
travámos era injusta!

O condicionalismo psicológico foi enorme e, de omnipresente nos “media”, no 
discurso político, na literatura e artes plásticas, passou para os livros da escola.
Um vento mau assolou o país e, porque não dizê-lo, uma onda de cobardia 
também o varreu.

Por isso, só muito lentamente a população tem estado a acordar das mentiras 
em que a enlearam e cujos efeitos morais e materiais estão hoje à vista de todos.
Lembrar e homenagear estes e outros combatentes no dia maior do calendário 
português, é um momento desta reacção. E é preciso gritar bem alto que os 
combatentes portugueses, de então, o merecem, que fizeram uma guerra justa, 
pois actuaram em legítima defesa e proporcionadamente e além de justa, limpa, 
com pouquíssimas quebras na ética militar; foram, generalizadamente, humanos 
e usufruindo de meios materiais pouco sofisticados. E podem justamente orgulhar-
se de, para lá de legitimamente defenderem territórios e gentes herdadas dos 
seus antepassados e que eram incontestavelmente portugueses – nossos! – 
ajudaram ao desenvolvimento dos mesmos, o que ultrapassou tudo o que se fez 
nos quatro séculos anteriores.

Divisava-se, assim, a formação de uma sociedade multirracial e pluricontinental, 
que vivia em harmonia, única no mundo e que constituía e constitui um dos mais 
altos ideais da Humanidade. Era um Ideal digno dos nossos maiores de que, 
justamente devemos estar orgulhosos.

E o facto de não se ter conseguido fazê-lo perseverar, não invalida o que atrás 
se disse.

Caros leitores afirmar a verdade histórica e as boas intenções e repudiar a 
mentira e os mentirosos, é um imperativo de sempre; há que separar águas e 
voltar à matriz original portuguesa.

Os “ventos da História” não foram erradicados e podem voltar a soprar contra 
nós, de novo; não sei até, se o deixaram de fazer...Há que estar preparado e 
nunca, mas nunca, baixar as guardas! Lembro apenas que, presentemente nos 
querem esbulhar do nosso mar, da nossa ZEE.

O combate não acabou e creio que não irá acabar enquanto Portugal existir.
E o primeiro dever dos combatentes portugueses ainda vivos é, no ano 887 
da sua existência como ser independente e soberano, não ter dúvidas sobre a 
continuação do seu devir colectivo!

É mister terminar.
E faço-o, curvando-me comovido e grato, perante a memória de todos os nossos 
combatentes já desaparecidos e cuja evocação devemos garantir enquanto 
perdurarmos.

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador

património e a vender cara a pele. Nenhum bom português pode condenar esta 
atitude.

E foi assim que cerca de um milhão de homens foi ocupar sucessivamente os 
seus postos de combate, naquilo que constituiu, sem sombra de dúvidas, a 
melhor campanha efectuada desde os tempos do Sr. D. Afonso de Albuquerque, 
chegando-se a combater simultaneamente em três teatros de operações de 
uma extensão enorme, separados entre eles e a Metrópole – que era a base 
logística principal – por milhares de quilómetros, sem generais ou almirantes 
importados – o que já não sucedia, note-se, desde Alcácer Quibir - e fazendo-o 
vitoriosamente com a excepção já referida do Estado da Índia, devido à 
esmagadora desproporção de forças em presença.

Mesmo assim fizemos frente com sucesso a 10 anos de malfeitorias da União 
Indiana, não foi coisa de somenos!
Todo este esforço foi feito sem qualquer disrupção política, social ou financeira; 
mantendo-se o desenvolvimento económico sempre a subir e de forma 
sustentável, em todos os territórios do Minho a Timor; sem qualquer tipo de 
ruptura logística, casos de indisciplina notórios e com uma taxa de desertores 
(incluindo as tropas negras), que não encontra paralelo em nenhuma campanha 
contemporânea.

Até ao 25 de Abril de 1974, os batalhões embarcaram todos completos e em boa 
ordem de marcha!... E lembro que antes de embarcarem, permitia-se que os 
militares fossem a casa, despedir-se dos familiares durante 10 dias …
Foi pois todo um povo irmanado de um mesmo ideal e sentir, que aguentou 
firme e estoicamente, anos e anos de campanhas e sacrifícios. E se eram os 
combatentes que na linha da frente aguentavam os embates da guerrilha, eram 
as suas famílias que na retaguarda, suportaram os sacrifícios e a incerteza que 
as frentes de combate implicavam. Neste âmbito há que fazer uma menção 
especial às mulheres portuguesas.

Se é certo que aos expedicionários cabia sofrer as agruras da campanha, que 
não poucas vezes lhes causavam ferimentos ou a própria morte, foi a mulher 
portuguesa que desde a expedição a Ceuta, em 1415, aguentou a retaguarda, 
tratou da casa, criou os filhos e passou toda a sorte de infortúnios para que 
a gesta se cumprisse. É ela que verdadeiramente cria e justifica a palavra 
“saudade” e foram a suas lágrimas que salgaram o mar português.

Algumas se destacaram: mulheres, como Filipa de Vilhena e Mariana de 
Lencastre, que armaram, elas próprias, os filhos, cavaleiros e os incentivaram 
a defenderem a Pátria; as mulheres de Diu, que atrás das pedras da fortaleza, 
obraram prodígios, ajudando a aguentar dois terríveis cercos, tratando dos 
feridos, transportando armas e munições, municiando espingardas, etc.; como as 
mulheres de S. Aleixo da Restauração, que mesmo correndo o risco de ficarem 
sepultadas debaixo dos escombros da igreja, motivaram os homens a resistir.

Foram estes e outros exemplos que perduraram nas mulheres do terceiro 
quartel do seculo XX e que permitiram que as famílias se mantivessem coesas 
na defesa dessa família maior que é a Nação dos Portugueses!

Da mesma têmpera são as enfermeiras paraquedistas (oficiais e sargentos) que, 
a partir de 1961, numa iniciativa percursora e original, integraram a Força Aérea 
Portuguesa tendo prestado relevantes serviços à Pátria.

A homenagem que lhes foi feita neste último Dia de Portugal foi justíssima e só 
perdeu por tardia.

“O peso das grilhetas do escravo é bem maior que o da mochila do soldado”
Eisenhower.
Esta questão do “tardia” leva-nos à última reflexão:
Porque é que 41 anos depois de as campanhas terem terminado e os centuriões 
regressado a casa, ainda existem tantas reticências nas homenagens que lhe 
são devidas?

A resposta sendo triste e dolorosa, é simples de dar. E eu tenho de a dar.
A Pátria não se tem mostrado agradecida porque está de mal com ela própria.
As forças políticas que saíram vitoriosas daquilo que era para ser um golpe de 
estado e virou revolução, sem lei nem roque, eivadas de ideias erradas e anti 
- nacionais, fizeram seu, o ideário político dos, até então, inimigos da nação 
portuguesa – fazendo crer que eram apenas inimigos do estado português – 
sanearam quem se lhes opunha e intimidaram a restante população.

Quem não concordava, não conseguiu, quis ou soube, fazer frente a tudo isto. 
Depois iniciaram um processo de lavagem ao cérebro onde participaram muitos 
desertores, repatriados e refugiados políticos, de modo a fazer crer que a acção 
dos portugueses tinha sido criminosa; que os combatentes andaram a defender 
o imperialismo, o fascismo, o colonialismo e outros “ismos”, que eles tinham 
metido na cabeça mas colados com cuspo, arrumando-os na prateleira da 
ignomínia histórica..
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Só na velhice a mesa fica repleta de ausências..

DEUSES, UMA ESPÉCIE 
EM VIAS DE EXTINÇÃO...

APENAS UMA DIVINDADE SE SALVA!...
Brasilino Godinho

Há por aí gente desbocada que, nos últimos tempos da modernidade corrente, 
sem respeito e temor perante os Altíssimos vem dizendo, de quando em quando, 
que os Deuses estão loucos. Não estou seguro de, nalguma das minhas crónicas, 
não ter caído nesse pecado... 

Mas que paira no ar qualquer coisa esquisita quanto aos comportamentos das 
divinas criaturas é uma realidade que, cada vez mais, se impõe no dia-a-dia e que 
confunde e sobressalta as almas que vegetam neste vale de lágrimas, onde nos 
abrigamos. Disso, damos conta e sentimos preocupação. E leva-nos a ponderar 
que, pelo menos, os Deuses estão cansados, exauridos e sem paciência para 
nos aturarem e, fatalmente, indiferentes ao que se passa no mundo que, por 
inerência à sua elevada condição, deles também será. 

Consoante algumas realidades, admitamos: os Deuses estão a morrer de 
velhos. Restarão os sectários das religiões, no triste posicionamento de 
órfãos inconsoláveis e desprotegidos... E, consequentemente, fiéis mais 
fundamentalistas, mais agressivos e mais intolerantes. 

Os Deuses foram numerosos... Alguns subsistem dificilmente...
Os Deuses foram muitos e logo gerados nos tempos mais primitivos da 
humanidade. Bastantes foram ficando pelo caminho numa viagem que os 
perdeu, sem qualquer hipótese de retorno à vida. E sem remessa ao nosso 
convívio - a que, demais a mais, todos se esquivam. 

Ao longo dos séculos manteve-se dissimulado o espectáculo virtual de 
desencontro e hostilidade, protagonizado pelos vários Deuses. É um dado 
histórico adquirido que, desde o início dos tempos, esses seres divinos se 
conservaram de costas voltadas entre si. Cada qual das divindades das nossas 
predilecções, especializou-se em linguagens e liturgias específicas e foram 
demarcando os seus respectivos territórios. Nunca se preocuparam em utilizar 
qualquer “esperanto” universalista, entendido por eles e por todos os povos da 
Terra.

Concedendo-se que dos Deuses se esperam boas práticas misericordiosas, 
exercícios de justiça, pedagógicos exemplos e cuidadosos acompanhamentos 
dos rebanhos e que, dos deveres ou atributos, eles se têm distraído ou 
esquecido, tanto quanto aos mortais é permitido conhecer ou avaliar, chega-se 
à conclusão que lhes cabem grandes responsabilidades pelo calamitoso estado 
em que se encontra a humanidade. Ocorre inquirir: se as divinas personagens 
não se incomodam com o espírito do Mal, que resistência nos é consentida à 
sanha destruidora dos demónios que o encarnam e que das nossas almas se 
apoderam com desfaçatez e arreganho?

Por tais razões - expostas umas e subentendidas outras - e já que estamos nuna 
oportunidade de tentativa de diálogo com os Deuses, com respeito e frontalidade, 
ousamos recomendar-lhes que não nos exijam a atenção que nos negam com 
altivez e distanciamento. 
A precedente advertência faz sentido se tivermos presente que, nos tempos 
que correm, algumas divindades se mantém em serviço no mercado das 
religiões, segundo a evocação e o testemunho transmitidos pelos seus fanáticos 
adoradores.

Factor a tomar em conta...
Não menosprezemos que os Deuses sobreviventes se encontrarão carcomidos 
pelos milhões de anos que, podemos supor, levam de existência atribulada 
a seguir as aventuras e os desvarios dos humanos, a regular a evolução do 
universo e a consertar o desconcerto das coisas. Desconcerto, presente a 
cada momento, a concitar-lhes as atenções e, talvez, a distraí-los dos seus 
peculiares ritos e divinas ocupações - o que, inevitavelmente, lhes trouxe um 
tédio insuportável, um esgotamento sufocante e um aborrecimento mortal. 

Porquê Adão e Eva?...
Dá hoje para nos interrogarmos sobre as verdadeiras intenções do Patriarca 
dos Supremos Seres ao estabelecer focos de instabilidade numa pequeníssima 
parcela do seu imenso reino celestial e universal. Esses focos perturbadores 
resultaram da criação do Adão e da Eva; aliás, logo ali evidenciados com o 
episódio da maçã. Ou, quem sabe, os Deuses, antevendo as diabruras dos 
novos seres, quais bobos dos festins celestiais, não estariam empenhados na 
formação de espaços e no aparecimento de distrações ou de ocupações para 
uso próprio e das suas côrtes divinas, a marcarem presenças de contraste com 
a pacatez, quiçá, a sensaboria da tranquilidade do Paraíso? 
Por outro lado, também é de desconfiar se o Deus Supremo a partir do momento 

em que fez a célebre proclamação (crescei e multiplicai-vos) não estaria já a 
desinteressar-se pelo futuro da prole e a marimbar-se, como soe dizer-se, para 
todos os cataclismos que se sucederam por culpa das novas criaturas surgidas 
na Terra. 

Bem analisadas as questões, quem somos nós para desvendar os impenetráveis 
desígnios dos Deuses? Não se costuma dizer que os Deuses escrevem 
artisticamente direito por linhas tortas?

A prolífera mitologia grego-romana
Na verdade, não são despiciendos os precedentes raciocínios. Como verdadeira 
será a evocação da complicada busca e dos dilatados esforços a que se 
dedicaram os nossos antepassados primitivos, para obterem respostas para as 
imensas interrogações que se punham às suas consciências inquietas.

Obcecada na interpretação dos fenómenos e ávida da verdade absoluta a 
antiguidade grego-romana criou uma mitologia que, no seu seio, reuniu um 
número apreciável de divindades, de que temos, hoje, memória documental, 
figuração artística e representação arqueológico-monumental. 

No nosso tempo e após natural depuração, processada na sucessão dos 
milénios, de numerosos e inconsequentes Deuses, existem comunidades e 
povos que perservam as suas religiões e as suas respectivas divindades.

Nem as religiões se entendem, nem os devotos cumprem os preceitos...
Não obstante, um facto entristece as mentes e, em muitos casos, fenece as 
vidas. Ou seja: nem as religiões se entendem numa qualquer plataforma 
ecuménica, nem os ministros dos cultos e os devotos cumprem os preceitos 
a que se obrigaram; tão-pouco se harmonizam em comum, ou compatibilizam 
suas existências com as dos seus semelhantes de outras confissões.

Assiste-se a contínuos conflitos e às mais variadas disputas rácicas, políticas 
e religiosas. O mundo é varrido por ondas de hipocrisia, de violência e de 
intolerância que vitimam permanentemente milhares e milhares de pessoas. Um 
feroz egoísmo dos indivíduos e as querelas de diversa indole entre nações dão 
azo à fome endémica que dizima milhões de seres humanos em vastas regiões 
do globo.

As lutas fratricidas entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte, as 
guerras sujas da ex-Jugoslávia, do Sudão, do Iraque, da Palestina e da Turquia, 
constituem exemplos do descalabro que vai pelo Mundo.

É claro que tudo isto expressa a inoperância ou o desprezo das divindades 
que herdámos logo à nascença. Mais significa que os Deuses se acomodaram 
ao «statu quo» e que se sujeitaram à moral permissiva. A passividade dos 
Deuses representa a negação dos princípios doutrinários e um total e intolerável 
descrédito para as suas prerrogativas divinas.

È credível que os Deuses morram todos...
Se, na actualidade, os meios científicos chegaram à conclusão de que o 
nascituro, no preciso instante do nascimento, inicia o processo degenerativo 
que o levará inexoravelmente à morte, podemos concluir por analogia 
(experimentando desconforto, sentindo abjecção do quadro desolador e tétrico 
da humanidade) e pela verificação de que - nem face à dimensão da tragédia em 
que estamos mergulhados os Deuses se deixam tomar pela comoção, levando-
os a terem mão segura e actuante que inverta o curso dos acontecimentos - 
afinal, eles, os divinos seres, não são aquilo que, durante imenso tempo, se 
julgou serem. Já não castigam ninguém!. Não premeiam os justos! Nem 
misericordiosos chegam a mostrarem-se! Demitiram-se, simplesmente! Tal 
apatia, abandono ou desinteresse - o que lhe quisermos chamar - é uma tristeza 
absoluta! Uma infelicidade tremenda! Configura uma calamidade! Representa 
uma insipidez sem graça e sem proveito para ninguém! Sopas e descanso é 
o que parece quererem... Em cúmulo de apreciação importa reconhecer que, 
também, as divindades, à nossa semelhança, estão a ficar decrépitas e a morrer 
paulatinamente. Paz celestial para as suas almas!

A divina excepção...
Em vista disso é credível que os Deuses morram todos. Com uma divina 
excepção: Vénus, a bela deusa do amor e da formosura! Porquê? Por que só ela 
tem unhas para tocar a viola da Vida...
A incomparável Afrodite, do nosso encantamento, viverá eternamente. Sem 
qualquer dúvida, enquanto não desaparecerem da face da Terra o último homem 
e a derradeira mulher...  Valha-nos essa única divinal certeza! 
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PORTO  CABRAL
Le soleil embouteillé

Par: Pasquale Tocca

VINHO VERDE (DOC) 
Ces vins ont été parmi les premiers 
exportés par le Portugal. Ils sont 
originaires de la province du Minho, au 
nord, dans ce que l’on appelle la région 
du « Vinho Verde ». Certains ont été 
expédiés vers I’Angleterre en 1295 
pour le sacre d’un évêque anglais. Peu 
après, les marchands anglais ont établi 
un comptoir sur le port atlantique de 
Viana do Castelo afin d’échanger leurs 
produits en bois contre le vin et le blé 
locaux. Ce fut le début d’une activité 
commerciale intensive entre les deux 
pays.

Le nom Vinho Verde (vin vert) n’a 
jamais pu être totalement expliqué. 
Mais on pense que son caractère 
vif, fruité, faiblement alcoolisé (9-
10°), et légèrement pétillant, a du 
très tôt constituer une rafraichissante 
alternative aux vins plus robustes 
que l’on trouve dans d’autres zones 
du Portugal. On rencontre la mention 
écrite de Vinho Verde vers le milieu du 
XVI’ siècle.
Dans cette région très verdoyante, 

traditionnellement, les vins sont bus le plut tôt possible après la vendange. 
L’association de tous ces facteurs suggère la jeunesse et la fraicheur contenues 
dans le mot « vert ».
Cette région est limitée au nord par le fleuve Monção (d’où l’on aperçoit la Galice), 
l’Océan Atlantique a l’ouest, et des chaines de montagnes a l’est et au sud. Le sol 
y est partout granitique.

Six sous-régions ont été identifiées du nord au sud en 1908: Monção, Lima, 
Braga, Penafiel, Basto et Amarante. L’appellation officielle a été accordée en 
1929.

Monção, à l’extrême nord, est une zone intérieure, semi-montagneuse et, 
contrairement aux autres sous-régions, bien protégée de toutes parts des brises 
atlantiques par de hautes collines. Les vins y ont généralement 11 à 12% d’alcool, 
soit 2 ou 3% de plus que dans les autres sous-régions.

Le cépage Alvarinho est élevé dans 
les régions de Monção et Melgaço, de 
même que sur l’autre rive du fleuve 
Monção, en Espagne, ou il est connu 
sous le nom d’Albariño. Les vins 
blancs issus de ce cépage sont les 
plus prestigieux, les plus chers et les 
plus recherchés dans les deux pays. 
Le Alvarinho a un arôme intense, fruité, 
qui rappelle le Riesling, avec un corps 
et une profondeur remarquables.
Les régions au sud de Monção : Lima, 
Braga et Basto, représentent le gros de la production. Presque tous les vins qui 
y sont produits ont généralement une teneur comprise entre et 10% d’alcool. Les 
meilleurs cépages sont Loureiro, Trajadura et Pedernã. Bien que la plupart des 
vins soient des assemblages, quelques variétés sont embouteillées seules, en 
particulier le Loureiro, aux arômes de feuille de laurier et d’épices, et le Trajadura, 
évoquant l’abricot et les fruits tropicaux.
Amarante, sous-région située au sud-est, borde la région du vin de Porto sur 
presque 100 km a l’intérieur des terres. Plusieurs variétés sont cultivées ici. 
Les trois petites communes les plus proches de la région du Douro - Baião, 

Resende et Cinfães - produisent un Vinho Verde légèrement plus fort, avec 11 % 
d’alcool environ. Le cépage Avesso, avec son arôme proche de la pomme, est 
particulièrement favorisé sur ces terres.

Les techniques de culture employées dans la région du Vinho Verde retracent 
2000 ans d’histoire de la viticulture.
Certaines vignes sont encore conduites sur les troncs et les branches des arbres. 
Les raisins produits selon cette méthode appelée « Enforcado (« pendue ») sont 
cueillis et mis dans les paniers à l’aide d’échelles qui ont jusqu’à 30 barreaux. 
Les vignes en « Ramada » ou Latada » sont soutenues par des poteaux de 3 
mètres en granit placés en guise de décoration autour des champs de blé, au-
dessus des allées, des chemins et même dans des champs cultivés.

Depuis le milieu des années 70, beaucoup de plantations récentes ont utilise la 
technique croisée ou « Cruzeta >> un support en forme de T soutient les vignes 
1,50 a 2 m au-dessus du sol. Cette méthode permet une parfaite maturation du 
raisin mais demande beaucoup d’entretien.
Plus récemment, la méthode française du cordon a été adoptée. Les vignes 
poussent sur un seul fil de fer soutenu par des poteaux de 1 m a 1,50 m de 
hauteur, ce qui facilite les traitements et la récolte mécanique. Plus important 
encore, ce système offre une exposition uniforme au soleil, et par conséquent 
une maturation constante du raisin.     

ICEP
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Defesa ou dissuasão?
Alexandre Reis Rodrigues 

Defesa  e  dissuasão  são  dois  conceitos diferentes no campo militar embora 
ambos tenham  o  mesmo  objetivo  de  garantir  a independência,  a  integridade  
territorial  e, em geral, os interesses vitais do país. Uma estratégia  de  defesa  
nacional  pode  ser desenvolvida  apenas  em  função  de  um destes  conceitos  
–  qualquer  deles  -  ou  a partir dos dois, o que parece ser o caso do nosso  
Conceito  Estratégico  de  Defesa Nacional  (CEDN),  que  dá  um  papel relevante 
à existência de uma capacidade dissuasora.

Resta saber, porém, se a abordagem do CEDN ao tema dissuasão tem a 
esperada utilidade para o subsequente planeamento de forças.

Eu diria que não tem porque não se vai além de declarações genéricas, 
praticamente sem nada esclarecer sobre as suas possíveis interpretações, e, 
muito menos, sem discutir a forma como se pretende concretizá-lo à luz das 
especificidades próprias do contexto de segurança em que Portugal está inserido.  
Sugiro vermos o assunto por fases. Nesta primeira, pretendo apenas rever o 
conteúdo teórico do conceito de dissuasão. Parece-me um passo incontornável 
porque em vários casos da reduzida bibliografia nacional sobre o assunto (incluindo 
directivas ministeriais) ressaltam interpretações que não estão alinhadas com 
o entendimento que, normalmente se atribui a dissuasão. Subsequentemente, 
noutro artigo, analisar-se-ão os conteúdos do próprio CEDN neste campo.  

Os temas da dissuasão nuclear e da dissuasão em geral têm sido abordados a 
nível nacional, com alguma frequência, por vários autores (o segundo menos) 
mas há um défice de estudos sobre como o conceito de dissuasão se pode 
aplicar ao caso português. Esse trabalho é indispensável porque dissuasão é 
apenas um conceito, portanto uma ideia abstracta, cuja interpretação, aliás, tem 
variado ao longo do tempo e de país para país, adaptando-se à evolução das 
condições de segurança.
 
Para deixar de ser apenas uma ideia, precisa de ser desenvolvido sob a forma 

de uma estratégia que aponte o objectivo a alcançar – que pode variar muito, 
como se verá  adiante  -,  que  indique  o  caminho  a  seguir  e  identifique  os  
recursos necessários. 

Dissuasão, em termos gerais, visa impedir que “qualquer coisa” venha a 
acontecer. 

“Qualquer coisa”, mesmo apenas dentro do contexto em que estamos a falar, 
pode abranger um leque alargado de situações. Geralmente, se nada mais é dito, 
«Portugal deve ser dotado de uma capacidade dissuasora para desencorajar 
agressões.» (Extracto do CEDN). 

Um dos estudos que aparece frequentemente em pesquisas do assunto 
tem o título “A alteração do conceito de dissuasão: contributos para a sua 
conceptualização” da autoria do então major Paulo José da Conceição Alves 
(Revista Militar). No entanto, este trabalho não está pensado para responder 
às questões que o tema possa suscitar interpreta-se como a possibilidade de 
sofrer um ataque armado contra a integridade territorial ou de uma ameaça a 
interesses vitais. Mas, noutra dimensão, pode significar também, por exemplo, a 
possibilidade de um outro Estado dar assistência a um grupo terrorista.  

É uma forma de coação que se destina a levar o alvo a não tomar determinada 
acção, desencorajando-o através do medo de sofrer um castigo. É, portanto, 
uma exigência que implica especificar o que acontecerá se não for aceite. Inclui 
uma ameaça de retaliação, mas se esta acabar por ter que ser concretizada 
então a estratégia de dissuasão falhou. Pressupõe a existência de um clima de 
rivalidades ou a existência de inimigos identificados que é preciso alertar para os 
riscos que correrão se não tiverem em conta os nossos interesses. Em termos 
temporais, pode ter uma natureza geral, caso em que há um antagonismo 
latente mas sem risco claro de dar origem a um ataque no curto prazo, ou ter 
uma natureza imediata, se a acção que se pretende evitar possa ocorrer no curto 
prazo. Neste caso, será específica, isto é, será desenhada para um determinado 
alvo concreto. 

Pressupõe, portanto, uma capacidade militar suficiente para se constituir como 
uma ameaça credível, uma clara vontade de a utilizar sempre que forem postos 
em causa os objectivos que se pretendem proteger e, finalmente, uma forma de 
tornar essa situação perfeitamente transparente para eventuais opositores.  
Não é, no entanto, apenas no balanço das capacidades militares entre as duas 
partes que reside o principal suporte da dissuasão.

Vivemos num contexto de segurança de tal ordem que nem mesmo uma clara 
superioridade militar garante a capacidade de influência que a aplicação prática 
do conceito pressupõe. Entre outros motivos porque, em muitas situações, as 
origens da instabilidade e ameaças que  se  pretendem  combater  têm  a  sua  
origem  em  actores não  estatais  que  não avaliam os custos e benefícios de 
desencadear uma acção em termos puramente racionais. Para muitos autores, a 
dissuasão só pode funcionar eficazmente entre estados, como aliás sugerem as 
interpretações do conceito atrás descritas, mas não será esse o entendimento 
que tem prevalecido entre os poucos que se pronunciam sobre o assunto em 
termos nacionais. Voltaremos a este assunto. 
 
Dissuasão visa manter um estatuo quo. Corresponde a uma postura passiva 
desenhada para evitar que a outra parte passe uma determinada linha vermelha. 
É, portanto, o contrário de “compelir” que tem por objectivo levar o alvo a mudar o 
seu comportamento e/ou tomar determinado caminho alternativo, encorajando-o 
através da aplicação de uma acção que deve continuar até que a outra parte 
ceda. 

Compelir exige uma postura activa para levar a outra parte a mudar de política, 
parar a sua acção antes de chegar ao objectivo ou voltar atrás. Inclui, portanto, 
um prazo dentro do qual a outra pare deve ceder (deadline). É, geralmente, mais 
difícil de conseguir porque implica uma cedência da outra parte mas não requer, 
necessariamente, um conjunto diferente de capacidades. 

Em teoria, uma pequena potência não está excluída, logo à partida, de ter 
capacidade de dissuasão. Porém, para tanto, terá de conseguir adoptar uma 
estratégia que torne irrelevante a superioridade da outra parte ou que a leve a 
reconsiderar os custos de intervir, nomeadamente através da existência de um 
elevado nacionalismo, elevado moral das forças armadas e vontade de resistir 
por todos os meios, por exemplo, com o recurso à guerrilha. 

Com estas explicações concluo algumas ideias elementares sobre o conceito de 
dissuasão. Deixo para um segundo artigo uma análise e alguns comentários do 
que diz o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, entrando então em matéria 
mais concreta.


