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A TURQUIA USA ARMAS DA ALEMANHA CONTRA OS CURDOS NA SÍRIA

Curdos – Um Povo silenciado sem Direito 
à própria Terra

Por António Justo

Um escândalo para a Alemanha e para a Nato! O governo turco não respeita 
países aliados nem amigos! Agora que os curdos foram decisivos na luta contra 
o terrorismo do IS, Erdogan organizou uma ofensiva contra os curdos e invadiu 
o território deles no país vizinho; isto com o intuito de enfraquecer a região curda 
da Turquia. 

No contexto da cooperação militar entre parceiros da NATO a Alemanha, 
segundo o Jornal HNA, entre 1982 e 1984, vendeu à Turquia 71 tanques de 
guerra (Leopardo I), no quadro do apoio à defesa da NATO. De 1990 a 1993 
vendeu-lhe mais 320. O uso dos tanques estava condicionado à defesa. Entre 
2006 e 2011 a Alemanha forneceu mais 350 do tipo moderno Leopardo 2A4, que 
agora são empregues para invadir território curdo na Síria.

O povo curdo continua a ser injustiçado e perseguido com a conivência da Europa. 
Até quando o povo curdo terá de esperar por ver reconhecida, internacionalmente, 
a sua região como Estado independente, o Estado Curdistão?  Os curdos não 
podem contar com o apoio da Alemanha dado os seus interesses se identificarem 
com os milhões de turcos que vivem na Alemanha e cujo nacionalismo se impõe 
a direitos de povos como o curdo!

A Turquia conseguiu, também agora, um acordo de entrega de armas sofisticadas 
francesas em troca da entrega de um jornalista francês arbitrariamente preso na 
Turquia.

Depois dos Curdos terem contribuído em grande medida para a vitória da 
Aliança contra o IS no Iraque e na Síria, onde desempenharam grande papel 
como tropas de combate em terra, vêem-se atraiçoados. A Turquia aproveita-se 
e invade território vizinho para impedir a aliança dos curdos das regiões vizinhas 
na formação de um Estado Curdistão. 

O povo curdo tem sido sempre vítima dos interesses internacionais. Já, 
aquando da formação do Estado turco apoiaram Ataturk na esperança de lhes 
ser reconhecida a independência na sua região e agora que deram o corpo 
ao manifesto contra o terrorismo, vêem-se abandonados por uma Europa 
gananciosa empenhada apenas nos jogos de interesses entre os poderosos.

O povo curdo continua a ser injustiçado e perseguido com a conivência da 
Europa e sem direito à autonomia na sua região. O Curdistão foi vítima de muitas 
invasões tendo sido repartido por povos invasores que hoje defendem as suas 
fatias territoriais; os mesmos dizem-se serem amigos de palestinenses e de 
Israel!... Hipocrisia das hipocrisias, tudo é hipocrisia, tal como se constata na 
sabedoria bíblica que diz: “Vaidade das vaidades, tudo é vaidade”!

Junot et le vin de Porto
Nanda / Paris

À la  fin de la guerre civile provoquée par les invasions napoléoniennes, le négoce 
du porto connaîtra l’une des plus belles périodes de prospérité et d’expansion de 
son histoire, période où le mutage est globalement accepté par les professionnels 
du porto, pour en faire le grand vin fortifié tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
Le Général Junot, commandant de « l’armée du Portugal », à son arrivée dans ce 
pays, déclare son intention de « protéger » le peuple portugais de la convoitise 
des Anglais, car le vin de porto faisait partie intégrante du mode de vie des 
anglais. Les expéditions vers le Brésil, marché de première importance, étaient 
florissantes avec des débouchés à l’exportation qui s’ouvraient vers la Russie, 
l’Allemagne, la Hollande, la Scandinavie et les États-Unis.

Une époque mouvementée où les hostilités leur rendent le travail impossible à 
Porto, les négociants anglais et leurs familles fuient la ville, laissant leurs affaires 
entre les mains de gardiens.

Le Porto Vintage (1840), voit alors son prestige grandement renforcé par une 
tendance générale en faveur de Portos Vintage plus mûrs, que l’on laisse vieillir 
le plus longtemps possible en cave. Le milieu du XIXe siècle engendre des 
Portos Vintage légendaires tels que le 1834, 1847, 1863 et 1868.  La coutume 
de déclarer «vintage» les plus beaux millésimes devient la norme. 

Le vin de Porto connaît alors un engouement croissant chez les français qui le 
boivent (sans penser à Junot) en apéritif, tandis qu’au Portugal on le boit après 
dîner. Les expéditions vers la France triplent entre 1920 et 1930, attestant d’un 
amour français pour le porto demeuré indéfectible jusqu’à la fin du siècle.

La France est aujourd’hui le premier importateur et consommateur mondial de 
Porto, devant la Grande Bretagne. Cependant, cette vérité ne doit pas occulter le 
fait que notre consommation est plutôt tournée vers les «ruby» et «tawny», ces 
portos plus simples que nous consommons généralement à l’apéritif, toujours 
sans penser à Junot!
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Associação de oficiais. Défice de efectivos 
nas Forças Armadas atingiu “ponto de 
ruptura”

Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas diz que memorando 
enviado por quatro chefes militares ao Governo sobre o défice de efectivos vem 
confirmar que foi atingido um “ponto de ruptura”.

O presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas considerou que o 
memorando enviado por quatro chefes militares ao Governo sobre o défice de 
efectivos vem confirmar que foi atingido um “ponto de ruptura”.

“Para nós, não é novidade nenhuma. É aquilo que temos vindo a dizer há anos 
sobre a exiguidade de efectivos”, disse à agência Lusa António Mota, presidente 
da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA). Segundo o mesmo 
responsável, dados da Direcção-Geral da Administração e Emprego Público 
indicam que em Setembro de 2017 os efectivos das Forças Armadas estavam 
cerca de 5.500 abaixo do tecto definido, que é de 32 mil.

António Mota referiu que este “declínio” de efectivos começou em 2011, agravou-
se e agora é “literalmente impossível” fazer “mais com menos”, sublinhando que 
a “linha vermelha já foi ultrapassada há anos”.

De acordo com o presidente da AOFA, as missões primárias, como as operações 
da Força Aérea de busca e salvamento, continuam a ser realizadas, mas com 
grande sacrifício e sobrecarga de trabalho dos seus profissionais. Força Aérea e 
Marinha são dois dos ramos que perderam grande número de efectivos, havendo 
situações em que o pessoal é tão pouco que chega um navio de uma missão e 
parte outro com a mesma tripulação, que não descansou devidamente, revelou.
“Não é possível pedir mais às pessoas”, enfatizou António Mota, sublinhando 
que a carreira das Forças Armadas também deixou de ser atractiva para os 
jovens que, em início de carreira, ganham mais se forem para a GNR.

A par da falta de efectivos, disse, as missões das Forças Armadas são “cada vez mais 
e mais exigentes”, lembrando que foi atribuído à Força Aérea a gestão e combate a 
incêndios. “Isto é uma missão brutal que a Força Aérea não fazia até hoje”, observou. 
António Mota advertiu que o problema que afecta as Forças Armadas não se resume 
ao défice de efectivos, mas também a outras restrições orçamentais com implicações 
na manutenção dos equipamentos dos diversos ramos.

Os quatro chefes militares que haviam alertado o ministro da Defesa para o 
défice de efectivos asseguraram esta tarde que “não esteve, não está, nem 
estará em causa o cumprimento das missões das Forças Armadas”.

Em nota enviada pelo gabinete do chefe de Estado Major-general das Forças 
Armadas a propósito de um memorando do Conselho de Chefes de Estado 
Maior, os quatro chefes militares reafirmam que o relacionamento institucional 
com o Governo e designadamente com o ministro da Defesa Nacional tem 
sido, e continuará a ser, caracterizado pela “correcção, respeito, frontalidade e 
lealdade”.

Na mesma nota “lamenta-se que partes do citado memorando tenham 
sido objecto de divulgação pública nos órgãos de comunicação social” e 
assegura-se que, “independentemente do diálogo institucional estabelecido no 
quadro dos processos relativos aos efectivos militares, não esteve, não está, 
nem estará em causa o cumprimento das missões das Forças Armadas”.

O Expresso avançou hoje que quatro chefes militares tomaram uma posição 
inédita e enviaram um memorando ao ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, 
em que acusam o Governo de tratar as Forças Armadas com “iniquidade” e de 
pôr em causa a “segurança colectiva”.

Segundo o semanário, o general Pina Monteiro, o general Rovisco Duarte 
(Exército), o vice-almirante Mendes Calado, (vice-chefe do Estado-Maior da 
Armada) e Manuel Teixeira Rolo, (Força Aérea) assinaram um memorando em 
que consideram insuficiente o tecto máximo de mais 200 militares a juntar ao 
efectivo para 2018.

O aumento de 200 militares em 2018 – destinados ao reforço ao combate aos 
fogos rurais – fica abaixo dos 620 pedidos pelo conjunto dos ramos, e, considera 
o memorando, aquele aumento configura uma “iniquidade” relativamente ao 
crescimento já anunciado para as forças de segurança e outros organismos.

Para os chefes militares, a situação representa um “acréscimo do nível de risco” 
já que, refere o jornal, a redução para 200 efectivos vai impor “a redução ou 
cancelamento de missões, além de assumir riscos não negligenciáveis em 
termos de segurança do pessoal, colectiva e de instalações”.

Em resposta ao Expresso, após questionado sobre o memorando, o gabinete 
do ministro Azeredo Lopes declarou que sobre “a alegada incapacidade para 
cumprir determinadas missões, caberá a cada um dos chefes militares identificar 
estas incapacidades e adequar os efectivos às missões que venham a ser 
classificadas como prioritárias”.

Na sequência da tomada de posição, o CDS-PP vai chamar ao parlamento 
o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e o chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas (CEMGFA), Pina Monteiro, para que esclareçam quais as reais 
necessidades de efectivos militares.

O multiculturalismo extremo
Há dias em que o tema a desenvolver é de tal modo aberrante, onde a 
lógica do comum mortal fica tão desamparada no emaranhado da teia 
que a enrola e asfixia, que as palavras faltam e o cérebro quase recusa 
discernir o bem do mal. Mas tentemos.

Não é de hoje que a “triste” Charte des drois et Libertés do igualmente 
triste e célebre Pierre Trudeau, seu criador, é apontada como responsável 
de muitas anomalias que afectam de sobremaneira a vida de todos os 
canadianos. Que o digam os altos comandos da Polícia, dos Bombeiros 
ou de qualquer outra dependência da Função Pública, obrigados a 
aceitarem candidatos que não correspondem aos critérios desses 
organismos estatais. Pagos pelos contribuintes. Bastará recordar as 
figuras bizarras, de polícias e bombeiros “anões”, disformes ou ainda, 
as imagens quase folclóricas, dos agentes da Real Polícia Montada, 
com uniformes transformados para corresponderem aos desejos da 
comunidade de que são originários, fazendo valorizar tradições alheias 
ao corpo policial. Casos como o punhal indiano ou a casquete da 
mesma nacionalidade, são absurdidades que derivam do exagero das 
liberdades interpretadas da Charte.

Quem foi que disse que “a liberdade de uns acaba onde começa a 
liberdade de outros?”

Justin Trudeau, filho do “pai” da Charte é, por si só, personagem 
que pratica o multiculturalismo ao extremo. Sem conta nem medida, 
tem vindo desde há 9 anos — altura em que se tornou deputado no 
Parlamento — impondo uma visão totalmente enviesada do mundo em 
que vivemos, por vezes imitando o pai e outras, demonstrando oposição 
às ideias paternais. Excedendo-se depois de ter sido eleito e formado 
governo.

Recusando aproximar-se dos muçulmanos reformistas, tem apoiado a 
causa islâmica radical, mesmo se esta reivindica o direito de mutilar 
mulheres, de espancá-las e de fazer valer a Sharia, lei islâmica, recusada 
pela grande maioria de países. No respeitante aos combatentes 
canadianos que regressam ao país após vários anos a cometerem 
assassinatos e demonstrações de barbarismo sob a direcção do ISIS, o 
Canadá de Trudeau, ainda não forneceu os nomes destes combatentes 
fanáticos à comissão da ONU, responsável pela identificação e listagem 
dos jhadistas internacionais.

Tendo afirmado num encontro com várias organizações islamistas ter “em 
comum as suas crenças, os seus valores e os seus ideais”, o PM torna-se 
cúmplice de qualquer ataque dirigido aos Estados Unidos e não poderá 
invocar ignorância às responsabilidades de quaisquer eventuais vítimas 
americanas sobretudo, sabendo-se que os ataques islamistas aos USA 
são preparados a partir do Canadá. Daí a desconfiança do Governo 
americano e a sua vigilância nas fronteiras comuns. A radicalização de 
Justin Trudeau é incompatível com a função que ocupa e apenas se 
manterá no poder graças à politização amorfa do povo canadiano e à 
filiação dos muçulmanos radicais no PLC podendo, até, beneficiar de 
ajudas financeiras que possam chegar dos países islâmicos.

É simplesmente indecente, mas este tipo de notícia não aparece em 
nenhum jornal do país. Gargarejam-se de Liberdade, mas mantêm o 
povo na total ignorância dos problemas que o vão seriamente afectar a 
curto espaço de tempo.

Mantendo a sua conduta de imperador, e levando ao extremo a defesa 
do seu multiculturalismo, Justin permite-se discordar com veemência 
da decisão do Júri no processo que inocentou um agricultor de 
Saskatchewan que há dois anos, defendendo a sua propriedade, matou 
um jovem ameríndio. 

Temos assim, um PM que interpreta o Canadá com sendo o seu 
jardim de infância, fazendo participar a sua mãe e a esposa, em fotos 
usando o hijab, desejando um excelente Dias das Mães às mamãs 
canadianas…enquanto ele, em todos os fóruns por onde passa, se 
mascara de muçulmano e vai discriminando a sua população. Em nome 
do multiculturalismo exagerado. Á maneira Trudeau.

Raul Mesquita
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Amadeu de Souza Cardoso
Le coeur à Manhufe, la tête à Paris une grande retrospective de son oeuvre 
au Grand Palais, dans le cadre du programme des 50 ans de la Fondation 
Gulbenkian de Paris.

Du  30 mars au 11 juillet 2016 à Paris, ville qui a contribué de façon inestimable à 
ses créations et où il a habité de 1906 à 1914, exposera cet artiste consideré “le 
secret le mieux caché de la culture portugaise», comme a déclaré João Caraça, 
directeur de la Fondation à Paris.  

Issu d’une famille riche, qui l’a incité à s’inscrire en faculté de droit à Coimbra, 
ce qu’il a fait, mais  en 1905, Amadeo abandonna tout pour suivre des cours 
d’architecture à l’Académie des Beaux-Arts de Lisboa. Ce cours ne le comblant 
pas non plus, il partit pour Paris en 1906, s’installant à Montparnasse avec 
l’intention de continuer à étudier. Il a 19 ans et ses premières expériences 
artistiques connues, sont des dessins et des caricatures, après quoi il se consacra 
à la peinture. Influencé par l’impressionnisme, l’expressionisme, le cubisme et 
le futurisme, il fréquenta des ateliers pour préparer l’École des Beaux-Arts. Il 
se rapprochait peu à peu des avant-gardes et des artistes comme Modigliani, 
Brancusi, Delaunay.

En 1913,  il retourne au Portugal, où il organise deux expositions, à Porto et à 
Lisboa. Et toujours le coeur à Manhufe et la tête à Paris!

Amadeo de Souza-Cardoso, “initiateur de la révolution  picturale”  explora 
l’expressionnisme et ses derniers travaux expérimentèrent de nouvelles formes 
et de nouvelles techniques, comme des collages et d’autres formes d’expression 
plastique.

Le 25 octobre 1918, il meurt prématurément à Espinho, victime d’une pneumonie

Luisa Todi, 
Paris la surnomme “la plus grande chanteuse de tous les temps”

Par Maria Fernanda Pinto / Paris

Luisa Rosa de Aguiar est née à Setúbal, au Portugal, le 9 janvier 1753. Malgré 
l’emploi musical de son père, elle ne débutera pas à l’opéra, mais au théâtre 
qui l’accueille à 14 ans pour  “Tartuffe” de Molière. Deux ans après, elle épouse 
le violoniste Francesco Saverio Todi, prend des leçons avec David Perez, 
compositeur napolitain en poste à la Chapelle Royale de Lisboa et devient Luisa 
Todi. Après un début fracassant au Théâtre de Bairro Alto, elle entame une 
tournée dans les principales maisons lyriques d’Europe.

En 1777 elle subjugue la critique britannique lors de son passage au King’s 
Théâtre de Londres et un an après, elle chante à Paris au Concert Spirituel où le 
public l’ovationne en délire. En 1784 elle prend la route de Saint-Pétersbourg où 
la tsarine Catherine II  l’accueille au sein de son Opéra. La tsarine se lie d’amitié 
pour la chanteuse, la couvre de bijoux et prend sa défense face à la jalousie de 
Sarti et du castrat Marchesi.

Luisa Todi et son mari dédieront à l’impératrice leur opéra Polinia, créé à Saint-
Pétersbourg. En 1788 elle prend la route de la Prusse, puis en 1789 elle chante 
à nouveau à Paris où la critique la surnomme “la plus grande chanteuse de 
tous les temps”! Ensuite accompagnée par le jeune Ludwig van Beethoven, un 
autre succès l’attend à Bonn. En 1809, lors des invasions napoléoniennes, elle 
tente fuir sur un bateau qui fait naufrage. Luisa Todi est faite prisonnière, mais le 
maréchal Soult la reconnaît, la prend sous sa protection et déclare qu’elle est “la 
meilleure chanteuse de tous les siècles!”.      

qui sévissait alors au Portugal.
jusqu’à sa mort, en 1833.
personne savait que la divine Luisa Todi, survivait dans l’indigence et la cécité, 

Luisa était une femme très cultivée, parlait cinq langues. La periode1790 – 1791, 
a été connue comme “l’année Todi”.  Son mari meurt en 1803. Elle portera le 
deuil jusqu’à la fin de ses jours. Et, elle s’est installée dans un recoin de Lisboa,  
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Nada será como dantes
A negociação do orçamento da União Europeia costuma ser um dos momentos 
mais “inestéticos” da família europeia. Desta vez, há que ter presente que a UE 
é uma realidade completamente diferente do que era em 2005.

Por Teresa de Sousa / P

1. Em Dezembro de 2005, na última cimeira da presidência britânica da União 
Europeia, Tony Blair estava confrontado com o falhanço das negociações do 
orçamento comunitário plurianual. Como de costume, no menu estava o rebate 
dos britânicos, que queriam pagar menos, mas estava também a Polónia, 
acabada de entrar (com mais nove países do Leste e do Sul) na União Europeia, 
que queria mais dinheiro para a coesão e que já apresentava uma atitude típica 
da forma como tencionava comportar-se na qualidade de novo membro. Mas 
a grande expectativa que dominava a cimeira era a entrada em cena da nova 
chanceler alemã, de nome Angela Merkel, que acabava de derrotar (por muito 
pouco) o líder social-democrata Gerhard Schröder, à frente de um governo de 
“grande coligação”. A primeira impressão não podia ter sido melhor. Ela entrou, 
com o blazer que se transformaria na sua imagem de marca, naquele dia 
sobriamente preto, um sorriso acolhedor no rosto, a própria imagem da “salvação” 
da Europa. Chegou, viu e venceu. Puxou do livro de cheques, embora com muito 
menos generosidade do que no tempo de Kohl. Deu mais algum dinheiro aos 
polacos, ajustou o rebate britânico o necessário, fechou rapidamente um acordo 
com o qual toda a gente se mostrava satisfeita: quem pagava e quem recebia 
dos cofres de Bruxelas. A nova chanceler vinha do Leste, uma total novidade, e 
envergava facilmente as vestes da Alemanha como o baluarte do europeísmo. 
Doze anos depois, por boas e por más razões, Merkel passou a ser visita habitual 
nas nossas casas.

2. Vem esta história a propósito do início das negociações do próximo orçamento 
para 2021-2027, que costuma ser um dos momentos mais “inestéticos” da família 
europeia. A União Europeia é hoje uma realidade completamente diferente 
do que era em 2005. O seu futuro ainda está a ser reconstruído, sem rumo 
definido. A crise “existencial” que atravessou desde 2010 alterou profundamente 
os seus equilíbrios políticos internos. A agenda europeia é outra, com novas 
prioridades, por exemplo, a segurança e defesa ou uma reforma da zona euro 
ainda por acabar. A crise do euro cavou profundas divisões entre os países mais 
ricos e os mais pobres, ao mesmo tempo que o sistema internacional iniciou 
uma mudança vertiginosa, que exige muito mais à Europa do que nos anos 
mais calmos de 2005. O maior erro dos contribuintes líquidos, entre os quais 
a Alemanha, ou dos recebedores líquidos (entre os quais Portugal) seria olhar 
para esta negociação como se nada tivesse mudado. É verdade que apenas 
a convergência real das economias do euro pode garantir a sustentabilidade 
da União Económica e Monetária no longo prazo. E isso implica, naturalmente, 
regras diferentes para a governação económica, mas também o financiamento 
das reformas mais difíceis que esses países ainda têm de levar a cabo. Mas 
também é preciso algum dinheiro para a defesa, para a segurança interna, ou 
ainda para financiar a integração dos imigrantes e reforçar a fronteira externa da 
União. Para complicar a tarefa, se algumas das ideias de Macron forem para a 
frente, a reforma da zona euro vai também implicar mais dinheiro (por exemplo, 
para um orçamento próprio, distinto do orçamento dos futuros 27). A saída 
britânica abre um buraco de 12 mil milhões por ano (em termos absolutos, era 
o segundo maior contribuinte, depois da Alemanha) que deverá ser colmatado. 
As primeiras salvas já foram disparadas e contêm algumas surpresas, a primeira 
das quais nos remete de novo à chanceler. No acordo de princípio negociado 
entre a CDU/CSU e o SPD, uma das principais novidades foi o reconhecimento 
de que Berlim vai ter de pagar mais para o orçamento comunitário. Mas também 
não foi uma total surpresa. O comissário alemão, Günther Oettinger, um homem 
bastante controverso mas apesar de tudo membro da CDU da chanceler, já tinha 
dito alguma coisa no mesmo sentido, indo aliás um pouco mais longe, ao referir 
que não se podia financiar a defesa apenas à custa dos fundos de coesão. Por 
enquanto, os países do Norte, igualmente contribuintes líquidos, já começaram 
a dizer que não tencionam pagar nem mais um tostão para Bruxelas. É o caso 
da Holanda e da Finlândia. Coincidência ou não, os respectivos governos têm 
o apoio de dois partidos populistas. A outra boa surpresa, ainda não totalmente 
clarificada, vem de Paris. O Presidente terá deixado entender que a PAC (os 
fundos de apoio à agricultura) tinha de deixar de ser matéria tabu, como foi 
até hoje. A França recebe uma enorme fatia da PAC, enquanto maior potência 
agrícola europeia. Macron lembrou que esta PAC está desactualizada, tal como 
estão outras políticas de coesão, e que é preciso levar em conta as novas 
prioridades da agenda europeia. Estreia absoluta para um locatário do Eliseu. 
Vamos ver. As políticas de coesão continuam a ser necessárias para colmatar o 
gap entre Norte e Sul, mas também entre Leste e Oeste. As novas prioridades 
foram também subscritas por países como Portugal, Espanha ou Itália.

3. Por cá, com o PCP e o Bloco fora do debate (porque fora do consenso europeu), 
os dois protagonistas vão ser, necessariamente, o PS e o PSD, que sempre se 
entenderam sobre a política europeia, incluindo as negociações dos orçamentos 

europeus, desde a adesão e do primeiro Pacote Delors. Será também um teste 
à respectiva visão sobre a Europa que queremos ajudar a reconstruir e o nosso 
lugar nela. Seria péssimo que o PSD continuasse a comportar-se como até agora: 
ser do contra, contra tudo. Rui Rio não comunga desta lógica. Mas a tentação é 
grande e o que pensa o PSD da Europa, neste momento pós-Passos, ainda não 
é claro. O Presidente já veio colocar a questão publicamente, recordando que 
um programa de grandes reformas de médio prazo para estimular a economia 
tem de resultar de um vasto entendimento ao centro. A vida europeia do Governo 
de António Costa correu bem, voltando a dar ao país um lugar decente à mesa 
das negociações. O PSD precisa de fazer também o seu percurso. Para ambos, 
já não se trata apenas de corrigir os tremendos efeitos sociais do ajustamento, 
trata-se de ter uma ideia sobre a transformação da economia, do Estado e do 
modelo social que deixe para trás um país dual: avançado e europeu nalgumas 
coisas, pobre e retrógrado noutras.

4. Tudo o que foi dito acima não terá grande importância, caso a convenção 
extraordinária do SPD (600 militantes) rejeite mais logo à noite o acordo de 
coligação que Merkel negociou com Martin Schulz. A Europa já passou por tudo, 
é verdade. Mas as circunstâncias da crise existencial que viveu fazem com que 
a ausência de governo em Berlim possa ter o efeito de uma “bomba atómica” 
no centro da integração europeia. Tudo ficará em suspenso. A saída política 
do impasse não é óbvia nem será sem custos. A ofensiva europeia de Macron 
perderá um dos dois motores principais. O melhor é não dizer mais nada e fazer 
figas.

NDR-Sabemos agora que o acordo foi assinado entre os dois partidos alemães 
e resta a acompanhar o desenvolver da coligação.

Como os poderosos de Angola esconderam 
milhões de euros em Portugal
Manuel Vicente tinha um património nunca inferior a 75 milhões de euros. Os 
generais Kopelipa e Leopoldino Nascimento possuíam ainda mais. Uma parte 
de todo este dinheiro circulou em Portugal.

Com o máximo sigilo, a operação foi preparada ao pormenor durante vários 
dias no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e na 
Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ). 
Como habitualmente, as buscas e apreensões iniciais tinham de ser feitas quase 
em simultâneo para não estragarem o efeito-surpresa. Mais ainda quando esta 
era a fase decisiva de um processo por crimes de corrupção que envolvia já 
o vice-presidente de Angola e o testa-de-ferro que tinha em Portugal, um ex-
procurador da República português e um advogado que, nos últimos anos, 
defendera inúmeros políticos e empresários angolanos suspeitos em processos 
de branqueamento de capitais.
 
E tudo correu como previsto a 23 de Fevereiro de 2016. Dezenas de 
investigadores da PJ, do Ministério Público (MP) e juízes de instrução foram 
repartidos por alvos muito específicos localizados em Lisboa e Oeiras. Durante 
essa manhã, polícias e magistrados entraram em bancos (mais tarde, até 
mandaram abrir cofres suspeitos), fizeram buscas em residências particulares 
e empresas e apresentaram-se em escritórios de advogados acompanhados de 
representantes da respectiva ordem profissional. Um destes últimos alvos foi o 
5º esquerdo do nº 84 da movimentada Av. da República, no centro de Lisboa. 
Tratava-se da sede da ABPD, Amaral Blanco, Portela Duarte & Associados. 

Às 9h30, a juíza Ana Carvalho e os procuradores Rosário Teixeira e Ricardo 
Matos (à semelhança de outros magistrados, e devido ao número e locais a 
buscar, participaram os três na operação apesar de não titularem o processo-
crime) entraram no escritório do advogado Paulo Blanco e da mulher, Cristina 
Portela, para iniciarem mais uma busca e apreensão no âmbito da Operação 
Fizz. Depois, na presença do advogado (que foi logo constituído arguido), os oito 
elementos da PJ destacados para aquele local pela UNCC tiveram autorização 
para vasculhar secretárias, armários e computadores.
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São mais de mil. Todos os dias apanham no Tejo toneladas de amêijoas 
japonesas, contaminadas, mas que geram milhões. Não para eles. Tailandeses 
e romenos são controlados por redes que começam no estuário e terminam na 
Galiza. Pelo caminho há agressões, armas, furtos, falsificações, fraude fiscal, 
atentados à saúde pública, exploração laboral e suspeitas de tráfico humano.
Raquel Moleiro

Raquel Moleiro
Texto

Luís Barra
Fotografias

Até ao dia de Reis é época alta. À saída da água, o quilo da amêijoa japonesa 
está a valer sete euros, quase o dobro do resto do ano. No estuário do Tejo, junto 
à Ponte Vasco da Gama, os apanhadores fazem duas marés baixas, calhem de 
dia ou de noite, estejam ou não em mínimos razoáveis. Avançam rio adentro, 
apinham barcos que os largam nos cabeços mais distantes e férteis, esticam 
ao máximo o tempo passado no leito lodoso, às três horas de cada vez até a 
corrente e o frio ultrapassarem todos os limites de segurança.

Na praia do Samouco, concelho de Alcochete, só se adivinha quantos estão no 
meio do Tejo pelo incontável número de carros e bicicletas estacionados estrada 
fora. É como se fosse Agosto no Algarve, mas chega-se ao areal e não se vê 
vivalma. O cais de palafita quase vazio, a água sem ninguém até onde a vista 
alcança, os barracões fechados, os balneários públicos também. Calcorreia-se 
a língua de areia ao longo da Base Aérea nº 6 e ainda nada. E de repente, pelos 
trilhos que a baixa-mar abre no rio, surge uma primeira pessoa a caminhar para 
terra, depois duas, dez, dezenas, centenas, várias centenas, de certeza quase 
um milhar, num cortejo interminável como se do êxodo bíblico se tratasse, em 
que o Tejo vazio de água faz a vez do Mar Vermelho e os mariscadores de 
hebreus. A maré começa a encher. É hora de sair.

Mais uns passos e os vultos passam a gente, gente jovem, alguns certamente 
menores, algumas mulheres, mas principalmente homens a compor a maralha. 
Caminham quase em silêncio, calados pelo cansaço, curvados pela posição das 
últimas horas — de olhos pregados ao chão e ancinho na mão a escarafunchar 
a lama — e pelo peso das amêijoas que transportam às costas, em mochilas 
de campismo. Uns ainda trazem ao ombro uma ganchorra manual, espécie de 
arado que raspa com garras de aço inoxidável o fundo do rio e que garante maior 
apanha, mas que os obriga a trabalhar com água acima da cintura.

Num dia bom, por maré, cada um pode apanhar 30 quilos de bivalves, são 
210 euros limpos, 420 por dia se bisarem a baixa-mar, mais de 13 mil por 
mês se cumprissem os 31 dias de Dezembro sem folgas. Uns passos mais, 
já no areal, quase olhos nos olhos e percebe-se que estes não são os ganhos 
dos apanhadores. Os fatos de mergulho, para quem os usa, estão gastos e 
remendados. Há quem se proteja da água só com galochas. Há quem vá de 
ténis. Há mulheres idosas de saias compridas e saca à cabeça. Há uma jovem 
grávida com uma menina ao colo a dormir. A acompanhá-las outra mulher, com 
dois baldes na mão: um para os bivalves, outro da Hello Kitty para a criança 
brincar.

Um milhar de apanhadores, num cortejo interminável como se do êxodo bíblico 
se tratasse, em que o Tejo vazio de água faz a vez do Mar Vermelho e os 
mariscadores de hebreus. A maré começa a encher. É hora de sair

Não querem falar. Nenhum quis. “Não português.” Não querem fotografias. “Não, 
foto não.” São maioritariamente imigrantes, quase todos da Roménia e alguns 
(em crescimento) da Tailândia. A custo, e por negociação gestual, um aceita 
mostrar o que carrega, ceder uma amêijoa, das grandes. Tem medo nos olhos, 
que não param de procurar quem possa estar de olho nele. Não ficou ali nem 
um minuto. Os poucos portugueses que aparecem repetem a recusa, dirigindo-
se apressadamente para os barracões que já abriram. À porta há agora uma 
balança industrial e seguranças informais. Milhares de notas mudam de mão, 
com armas para assegurar que se mantêm nas certas. “Não há aqui nada para 
ver. Não há aqui negócio nenhum. É só para o petisco do Natal. Mas se quiser 
comprar eu vendo”, avançam em tom ríspido.

Todos sabem que tudo ali é ilegal. Não podem apanhar amêijoa porque não 
têm licença — sem licença só podem recolher até cinco quilos à mão —, e 
mesmo que a tivessem não podiam vender a amêijoa para consumo humano. 
Aquela zona do estuário do Tejo está classificada pelo Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera (IPMA) como classe sanitária C, o que significa que os 
bivalves só podem ser usados para transformação em unidade industrial, a altas 
temperaturas, ou destinados a transposição prolongada numa depuradora em 
meio natural, que não existe em Portugal. Estão contaminados com índices 
elevados de E.coli que podem provocar intoxicação diarreica, fora os metais e 
metaloides tóxicos acumulados (zinco, chumbo, arsénio, mercúrio, níquel) por 
décadas de exploração industrial que desaguava no estuário.

“Em vez disso são ensacadas sem controlo sanitário e vendidas na quase 
totalidade em Espanha, onde ganham selo de origem galega e entram legais 
no circuito alimentar. É um negócio de muitos milhões, em que os apanhadores 
são seguramente o elo que menos ganha. Até há quem tenha deixado o tráfico 
de droga pela amêijoa: tem menos riscos e lucros semelhantes”, explica Manuel 
Faustino, chefe do Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima, que 
acompanha o fenómeno desde 2012.

Por dia são retiradas do Tejo cerca de 20 a 30 toneladas de amêijoa — além 
dos apanhadores apeados, há mergulhadores de apneia e botija e barcos com 
ganchorras XXL —, com um valor actual de 120 mil euros. Num ano, a um 
preço médio de quatro euros o quilo, podem atingir os 30 milhões de euros. Em 
Espanha o valor duplica. E é por esse bis que trabalha a dezena de cabecilhas, 
portugueses, que opera no estuário.

A acumulação de indícios da existência de uma estrutura organizada de âmbito 
transnacional e a multiplicação de crimes conexos — furto de embarcações e 
motores, furtos de botijas de oxigénio hospitalar, posse ilegal de armas ilegais, 
exploração laboral, tentativas de homicídio... — levaram mesmo os Serviços 
de Informação e Segurança (SIS) a elaborar, em Maio deste ano, um relatório 
de análise de risco, entregue ao primeiro-ministro, António Costa, organismos 
judiciais, órgãos de polícia criminal e entidades implicadas no fenómeno. O 
documento alerta para a transversalidade do crime, impacto económico e 
potencial relação com tráfico de droga e de seres humanos.

Só a Polícia Marítima (PM) tem seis inquéritos a correr no âmbito da apanha ilegal 
de amêijoa japonesa no Tejo, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) dois, 
a que se somam investigações, apreensões e processos da Polícia Judiciária 
(PJ) de Setúbal, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), da 
Guarda Nacional Republicana (GNR), Autoridade Tributária (AT) e Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (CPCJ). “Após o relatório do 
SIS, a procuradora-geral-distrital de Lisboa, Maria José Morgado, recomendou 
aos coordenadores do Ministério Público desta área a especial atenção para o 

Escravos no rio
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fenómeno e a eventual concentração de processos relacionados, para que se 
perceba a verdadeira dimensão”, relembra o chefe Faustino.

A rede (ou redes) está montada em escalões, de baixo para cima. Na base, está o 
milhar de apanhadores que trabalha e vende obrigatoriamente para determinados 
intermediários, a quem estão presos por dívidas e coacção. Cada dois ou três 
intermediários, donos de armazéns (como os da praia) e embarcações (algumas 
furtadas), servem cada um dos líderes, proprietários de empresas de importação 
e exportação de peixe vivo e mariscos, com frotas de carrinhas que asseguram 
o transporte da amêijoa até à Galiza.

“As firmas são legais, mas a única coisa que comercializam é amêijoa japonesa. 
Ou seja, o objecto da firma é lícito, mas a prática material é ilícita. A falsificação 
começa em Portugal com a emissão de guias de transporte falsas com local 
de captura também falso: em vez do Tejo colocam Sado, que é classe B. Em 
Espanha, como a amêijoa não saiu com documentos oficiais, essas guias são 
destruídas e é emitida nova documentação nos viveiros, em que o bivalve passa 
a ser do Atlântico Norte ou da Galiza”, explica o chefe Faustino, adiantando 
que estão já identificadas duas dezenas de empresas receptadoras no norte de 
Espanha, que falsificam a origem dos bivalves do Tejo. De um lado e do outro 
da fronteira não há impostos nem rendimentos a declarar: é isso que dá valor de 
droga à amêijoa.

Dos inquéritos e da cooperação ibérica a Polícia Marítima não fala. Está tudo 
em segredo de justiça. Num meio pequeno como o Samouco, pouco mais de 
três mil habitantes, não dá para ser de outra forma. Toda a gente é amiga de 
alguém que vive do negócio, e entre os implicados há desde antigos pescadores 
a autoridades no activo. Já bastam os fóruns na internet onde são divulgadas 
as matrículas de todos os carros da PM, os rádios apreendidos sintonizados 
nas frequências das autoridades ou os vigias pagos ao dia, estrategicamente 
colocados nas duas margens do rio — no parque do Trancão (Expo) e na praia 
de Alcochete.

Pela freguesia há dezenas de armazéns ocultos, onde até se escondem 
câmaras frigoríficas e pontos de abastecimento de gasóleo para que as 
carrinhas não levantem suspeitas nas bombas de combustível. Os próprios 
veículos são camuflados. Um cabecilha de Chelas, condenado em Setembro 
a cinco anos de pena suspensa por falsificação de documentos e corrupção de 
substâncias alimentares, transportava a amêijoa para Espanha numa carrinha 
de Medicamentos Urgentes, que tinha no interior um sofisticado sistema de água 
corrente, tanques e refrigeração, para garantir que a amêijoa chegava viva a San 
Sebastián, onde tinha o receptor.

“Nestas semanas das festas todos os dias partem carrinhas, cada uma com 
1400, 1500 quilos de amêijoa”, explica o agente José Gabriel, da Unidade 
de Investigação da PM. Longe vão os dias dos grandes carregamentos. “Em 
2013 fizemos uma apreensão de 24 toneladas em Loures, que representou um 
prejuízo de mais de 90 mil euros. Desde então repartem a carga e usam veículos 
mais pequenos”, revela.

A última operação relacionada com a amêijoa japonesa realizou-se a 13 deste mês 
e juntou Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Polícia Marítima. Na sequência 
de várias denúncias, o SEF abriu um inquérito em Outubro relacionado com 
um grupo crescente de tailandeses identificado na apanha da amêijoa — serão 
cerca de 150 pessoas —, à volta do qual se adensavam indícios de exploração 
laboral, maus-tratos e tráfico de seres humanos.

Em domínio de romenos, até na água, pejada de pequeninos pontos humanos, 

os asiáticos saltam à vista. Homens e mulheres têm sempre a cabeça e o rosto 
envoltos em lenços, a que acrescentam um chapéu de abas largas, como se 
estivessem enfiados em arrozais. É cultural: não querem a pele mais escura e o 
sol reflectido durante horas no rio tisnas-lhes a tez. Alguns barram o rosto com 
tanaka, uma pasta amarelo-claro protectora, tradicional da vizinha Birmânia. 
Chegam e partem do rio em bicicletas. É só segui-los pelo atalho ao lado da 
base aérea para chegar ao local onde estão a morar, um lote industrial, paredes-
meias com o cemitério.

As casas não são casas, são uma dúzia de armazéns convertidos, são paredes 
de betão e piso de pedra transformados em habitação permanente open 
space, cada uma com seis a sete moradores. Não há divisões, há tendas de 
campismo montadas no chão, individuais e familiares, há uma autocaravana 
com calendários desnudos, há colchões poisados, paredes feitas de lençóis, 
cozinhas improvisadas e sujas, pacotes de vinho branco e maços de tabaco em 
cada canto, uma mercearia paralela. Na rua, estruturas construídas com canas 
de bambu servem de estendal aos fatos de mergulho e roupas encharcadas. 
Não há como esconder em que trabalham.

Ninguém fala português, apesar de as plantas aromáticas crescidas e a criação 
de perdizes e galinhas indicarem que já lá estão há algum tempo, talvez ano 
e meio. Comunicam por sorrisos, convidam a entrar, riem com a tosse dos 
jornalistas incapazes de respirar devido às malaguetas que um deles torra no 
lume. No chão de uma das residências, um caixote de cartão diz o que eles não 
conseguem: Product of Thailand.

No dia da operação policial, que incluiu elementos da Unidade Anti tráfico de 
Pessoas da Direcção Central de Investigação do SEF, mantiveram o silêncio 
mas não o sorriso. Estão todos legais em Portugal, com cartões de residência 
provisória, mas nem todos isentos de culpa. A actividade que praticam é ilegal 
e a abertura de um dos portões verdes revelou um armazém clandestino, de 
receptação e expedição, com mesa de separação de bivalves, balança e uma 
arca frigorífica onde estavam 22 sacas de amêijoa, num total de 660 quilos, 
avaliados em mais de 4500 euros, apreendidos pela Polícia Marítima. Aí só vivia 
um tailandês. A exclusividade do dormitório, a responsabilidade da guarda, a 
forma mais cuidada de vestir — calçado e de pullover, a mostrar que não vai 
às marés —, a posse de um carro português, denunciou-o como encarregado, 
intermediário do intermediário que explora a comunidade. Quem os explora é um 
português, ou vários. A investigação é recente, ainda há muito por apurar.

Oriundos do leste da Tailândia, entraram legalmente em Portugal para trabalhar 
na agricultura, contratados para a apanha de frutos em quintas da zona Oeste 
e Alentejo. A cada fim de campanha foram para a próxima e acabaram ali, 
ainda não se sabe bem como ou através de quem. Em processos anteriores, 
ficou provado que a vulnerabilidade dos tailandeses atrai os traficantes. Pouco 
instruídos, pobres, não têm noção da exploração. Quem tinha pouco no seu país 
não se importa de trabalhar por quase nada, que é mais do que alguma vez teve. 
E são conhecidos por trabalharem muito e sem reclamar. É a mistura perfeita.

O controlo sobre eles terá sido posterior à sua chegada ao Samouco. São 
obrigados a fazer duas marés por dia e é definida a quantidade de amêijoa 
grande — a mais valiosa, existente nos bancos mais inacessíveis — que têm 
de apanhar e entregar apenas a determinado intermediário. A mais pequena 
podem negociá-la desde que não afecte a quota estabelecida. O incumprimento 
da última regra deixou recentemente uma tailandesa com uma perna e um braço 
engessados.

O rio é português?
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Para dormirem nos armazéns, propriedade de uma conhecida família do 
Samouco, pagam 70 euros cada um. Os donos foram lá chamados no dia da 
operação do SEF, disseram-se beneméritos, que só estavam a ajudar, que não 
cobram luz nem água, mas alugam cada garagem, como se uma casa fosse, a 
€240 euros por mês — e são uma dúzia com lotação esgotada, o que já obrigou 
à dispersão por uma quinta na freguesia e por alguns apartamentos.

A situação de domínio sobre os romenos não é muito diferente. Chegaram ao 
Samouco há vários anos para trabalhar na agricultura, ajudados por um acordo 
de geminação com uma cidade da Roménia. Começaram a ser notados na 
apanha em 2012, 2013, empurrados pela crise económica que os deixou sem 
trabalho. Pode, aliás, dizer-se que foi a troika que impulsionou a exploração 
ilegal no estuário do Tejo: a amêijoa, originária do Japão, já andava por lá desde 
o início do século XXI, introduzida por pescadores, tornando-se rapidamente 
invasora, graças ao longo ciclo reprodutivo e grande fecundidade.

Hoje, a comunidade romena é dominante nas águas, alimentada semanalmente 
por camionetas que trazem de Satu Mare 46 pessoas de cada vez, angariadas 
por passa-palavra comunitário e anúncios em jornais romenos para “Trabalhar 
na Fábrica da Amêijoa do Samouco”. Chega um autocarro todos os domingos 
por volta da hora do almoço ao estacionamento do supermercado E.Leclerc 
do Montijo. O congénere que gere a rota de imigração distribui-os depois por 
apartamentos, sete a oito em cada casa, entrega-lhes a ganchorra, o fato de 
mergulho, tudo somado numa conta que os prende. “Estão livres, legais em 
Portugal, têm com eles a documentação, mas há um domínio através da 
dívida que contraíram e que lhes reduz os ganhos diários e os obriga a vender 
exclusivamente ao credor”, explica o chefe José Faustino.

Só as ganchorras custam 600 euros cada. Numa operação, a PM desmantelou 
um armazém com cerca de 30, cada uma com um papelinho com o nome do 
mariscador, quase todos romenos. Uma vez no rio têm ainda que pagar cinco 
euros cada para entrarem nos barcos, também propriedade do credor, que os 
levam para mais longe. Parecem refugiados, 10, 20, 30 em cada embarcação, 
corpos apertados entre aparelhos de faina, mochilas e sacas. Os que trabalham 
como mergulhadores — maioritariamente em Alcochete — tentam economizar 
nos gastos e muitos usam botijas artesanais, que não são mais do que garrafas 
de imperial de pressão a que adaptam um redutor e enchem de oxigénio, vindo 
de botijas roubadas nos hospitais.

No único levantamento abrangente sobre a negócio ilegal no estuário, realizado 
entre Janeiro e Dezembro de 2015 por seis investigadores do Centro em Rede de 
Investigação em Antropologia (CRIA) da Universidade Nova de Lisboa, do Centro 
de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) da Universidade de Lisboa e do IPMA, 
apurou-se que existiriam então 35 intermediários e mais de 1700 mariscadores, 
quase todos homens, concentrados na cala do Montijo e no Samouco. “A maioria 
das capturas tem como destino Espanha, por canais ilegais, sendo os benefícios 
deslocalizados para aquele país. A elevada importância socioeconómica directa 
desta actividade é largamente reconhecida, requerendo a adopção de medidas 
de gestão e regulamentação específica para a pesca deste bivalve”, concluem 
no relatório, entregue ao Ministério do Ambiente.

Este ano, um estudo do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e 
do MARE, dedicado unicamente à análise da contaminação da amêijoa japónica 
do Tejo por metais e metaloides, apurou que a ingestão destes bivalves pode 
constituir um risco para a saúde. Mesmo os que são apanhados nas zonas com 
baixa contaminação dos sedimentos, sendo que, “basta um consumo inferior 
a um quilo de amêijoas por semana para haver consequências na saúde”. 
Na sequência destas conclusões, as duas cientistas envolvidas recomendam 
que “a identificação de áreas de risco elevado para a apanha de amêijoa para 
consumo humano seja considerada com seriedade pelas autoridades locais e 
pelos pescadores”.

A resposta oficial chegou em Julho, pela ministra do Mar. Ana Paula Vitorino 
anunciou a criação da primeira central de depósito, transposição e valorização 
de bivalves do país, na antiga central da EDP, no Lavradio (Barreiro), para 
possibilitar a comercialização dos recursos do Tejo em condições de salubridade. 
Financiada pelo Mar2020, tem data de abertura marcada para o segundo 
semestre de 2018. A medida vem acompanhada de um novo Plano Sanitário do 
Estuário do Tejo, a realizar pelo IPMA, e da monitorização da zona em diferentes 
pontos, que poderá alterar as classificações actuais de proibição.

Se resultar, o crime tem menos de um ano para explorar o rio. Segunda-feira é 
dia de Natal. Nas primeiras horas da madrugada, o estuário vai encher-se de 
pontos luminosos, espécie de pirilampos espalhados ao acaso, concentrados 
aqui e ali nas imediações da Ponte Vasco da Gama. Mas não há nada de festivo 
na imagem. A maré baixa apanha a noite e os apanhadores rumarão ao rio com 
luzes de mineiro na cabeça a apontar ao lodo. Até ao dia de Reis é época alta. 
E esta poderá ser a última.
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Les guerrières sortent de l’ombre
Pendant plus d’un siècle, des archéologues ont tenu pour acquis que l’occupant 
d’une célèbre tombe était de sexe masculin, du simple fait qu’il était enterré avec 
de l’équipement militaire. 

Par Noémi Mercier 

Le squelette est celui d’un grand guerrier viking. Dans sa tombe, mise au jour 
à la fin du XIXe siècle à Birka, en Suède, on a découvert tout un arsenal : une 
épée, une hache, une lance, des flèches capables de percer une armure, un 
couteau de combat, deux boucliers, les ossements de deux chevaux entiers. S’y 
trouvaient aussi un plateau de jeu et un ensemble complet de pièces, convenant 
à une personne ferrée en stratégie militaire.

De toute évidence, on a affaire à un officier militaire de haut rang, quelqu’un qui 
a mené des troupes au combat, il y a un millier d’années, quand la société viking 
dominait le nord de l’Europe.

Si vous avez en tête l’image d’un grand gaillard barbu, détrompez-vous : des 
travaux récents montrent hors de tout doute que cet homme de guerre était, en 
fait, une femme.

Pendant plus d’un siècle, des générations d’archéologues ont tenu pour acquis 
que l’occupant de cette célèbre tombe, connue sous l’appellation de Bj 581, 
était de sexe masculin, du simple fait qu’il était enterré avec de l’équipement 
militaire. Les guerrières vikings qui figurent dans des écrits du Moyen Âge étaient 
largement considérées comme des créatures de légende, à ranger dans la 
catégorie des amazones et des walkyries.

Affiliés aux universités d’Uppsala et de Stockholm, en Suède, l’archéologue 
Charlotte Hedenstierna-Jonson et ses collègues viennent de démolir cette 
version des faits. Leur article, publié en septembre dans la revue American 
Journal of Physical Anthropology, illustre à quel point nos idées préconçues sur 
les rôles sexuels peuvent teinter nos perceptions de la réalité objective. Même 
dans des recherches savantes.

D’autres avaient déjà remarqué que ce squelette avait quelque chose de curieux, 
pour un guerrier. Dès les années 1970, une première analyse ostéologique avait 
soulevé la possibilité que les os, plutôt fins, puissent être ceux d’une femme. 
Mais l’hypothèse ne s’était pas imposée. Il a fallu que l’équipe suédoise emploie 
des tests génétiques pour l’établir avec certitude.

Les chercheurs ont prélevé deux fragments d’ADN sur le squelette, l’un dans une 
canine, l’autre dans un os du bras. Les analyses ont révélé la présence de deux 
chromosomes X et aucune trace du chromosome Y — la preuve que la tombe 
Bj 581 abritait une femme, « le premier cas confirmé d’une guerrière viking haut 
gradée », écrivent les scientifiques. Mais peut-être pas le dernier : il existe 3 000 
tombes à Birka, une ancienne ville viking d’importance, et seulement le tiers ont 
été excavées.

La controverse ne s’est pas dissipée pour autant. Si le sexe de la défunte ne fait 
plus de doute, tous les scientifiques ne sont pas convaincus qu’elle était bel et 
bien la grande conquérante que les chercheurs suédois voient en elle. Comment 
savoir si les armes lui appartenaient réellement ? Peut-être les avait-elle reçues 
en héritage, ou peut-être ces objets reflétaient-ils le statut de sa famille et non le 
sien. Pourquoi n’y a-t-il pas sur les os des marques de blessures qu’une guerrière 
de sa trempe aurait forcément subies ? Et peut-on vraiment se fier aux méthodes 
des archéologues qui ont déterré les ossements dans les années 1880 ?

Or, comme le soulignent les chercheurs dans leur article, de telles objections 
n’ont été soulevées qu’à partir du moment où on a su que cette personne était 
de sexe féminin. Tant qu’on a cru qu’il s’agissait d’un homme, son identité de 
militaire apparaissait comme une évidence, vu le matériel enfoui à ses côtés. « 
L’interprétation des objets funéraires n’est pas simple, reconnaissent les auteurs, 
mais elle devrait se faire de manière semblable, indépendamment du sexe 
biologique de l’individu inhumé. »

Ce n’est pas la seule découverte qui met en lumière les présupposés sexistes qui 
se cachent derrière certains dogmes de l’archéologie.

On a longtemps présumé, par exemple, que les femmes préhistoriques, dans 
les plus anciennes sociétés agraires, étaient reléguées aux tâches domestiques. 
Mais c’est tout le contraire. Elles participaient aux travaux agricoles avec une 
telle intensité que les muscles de leurs bras étaient plus développés que ceux 
des athlètes féminines d’aujourd’hui, selon des analyses d’ossements publiées 
en novembre dans la revue Science Advances. Le labeur des femmes a été un 
moteur essentiel de la croissance des économies de la planète, jadis comme à 
l’heure actuelle.

Loin d’avoir été des figurantes de l’histoire, à toutes les époques des femmes 
ont bûché, lutté, fait des gestes héroïques, peint des chefs-d’œuvre, conçu des 
inventions révolutionnaires, changé le cours du monde. Mais elles n’ont pas 
toujours obtenu la place qui leur revient dans notre mémoire collective. Vivement 
qu’on les déterre !

Santé et Science

Faut-il avoir peur… du smog ?
« L’OMS estime que 92 % de la population du globe vit désormais dans des 
régions où la qualité de l’air laisse à désirer. »

Par Valérie Borde / act

Après Pékin, déjà célèbre pour la récurrence et l’intensité de ses épisodes de 
smog, c’était au tour de New Delhi, l’automne dernier, d’être plongée dans cet 
épais nuage jaunâtre de particules fines, d’ozone et d’autres polluants. Mais 
la population de ces deux mégapoles asiatiques n’est pas la seule à étouffer. 
Le phénomène est de plus en plus répandu dans le monde et cause, selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ trois millions de décès 
prématurés par an, principalement des suites de maladies cardiovasculaires et 
respiratoires.

L’OMS estime que 92 % de la population du globe vit désormais dans des 
régions où la qualité de l’air laisse à désirer, du fait de l’urbanisation galopante. 
La circulation automobile et le chauffage au bois ou au charbon sont les premiers 
à l’origine de cette pollution. De 2008 à 2013, la pollution de l’air en ville a crû de 
8 % à l’échelle de la planète, selon l’OMS. Les cinq pays où la pollution de l’air 
fait le plus de victimes sont, par ordre d’importance, la Chine et l’Inde, puis, loin 
derrière, la Russie, le Nigeria et le Pakistan.

Le seuil de pollution à partir duquel on considère que les risques pour la santé 
augmentent a été fixé en 2005 à 10 parties par million (ppm). À Montréal, le 
niveau moyen annuel de particules fines, spécialement dommageables pour les 
poumons, était de 7 ppm en 2016. Et c’est le centre-ville de la métropole qui a 
le plus mauvais bilan : l’indice de qualité de l’air, qui combine l’ensemble des 
polluants, y a été classé comme « mauvais » pendant 11 jours en 2016. Rien à 
voir avec Delhi, où la moyenne annuelle du taux de particules fines dans l’air est 
de… 122 ppm !

La prise de conscience du danger évolue. Poussées par un programme mondial 
visant à diminuer nettement la pollution de l’air d’ici 2030, un nombre grandissant 
de villes passent à l’action — d’abord en mesurant la qualité de l’air, puis en 
tentant de l’améliorer et de mettre la population à l’abri quand elle se détériore. 
L’OMS surveille désormais plus de 3 000 villes. Parmi celles-ci, la moitié des 
villes des pays à revenu élevé et le tiers de celles de pays à revenu faible ou 
intermédiaire ont réduit leurs niveaux de pollution de plus de 5 % dans les cinq 
dernières années. Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir : quantité de 
villes d’Asie et d’Afrique enregistrent encore des moyennes annuelles plus de 10 
fois supérieures au seuil sécuritaire !
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Bares

Nem só de vermute vive a Vermuteria da 
Baixa

Sangria de pêra, burratina e focaccia recheada de cogumelos. E vermutes. 
Muitos. 72 — e mais alguns em armazém. É fazer mira ao Porto.

Por Luís Octávio Costa

Vermute. Prazer em conhecê-lo. Há quanto tempo existe? Ninguém sabe muito 
bem — apenas que Hipócrates já acrescentava absinto ao vinho para estimular 
o apetite. Sabemos que o Porto ganhou uma Vermuteria. E que nem só de 
vermute vive a Vermuteria.

Falemos de Vermute. Terá sido originalmente comercializado para fins medicinais 
(assim como o amaro, também neste menu). Evoluiu para aperitivo. Foi servido 
sozinho ou bem acompanhado — uma boa torção de citrino. Eventualmente, 
encontrou o seu lugar permanente nos bares do mundo quando se associou a 
alguns dos cocktails mais icónicos da história (“shaken, not stirred”).

É e será um vinho aromatizado e fortificado. 75% de vinho, o resto um composto 
alcoólico (vodka, conhaque, aguardente...), infusões de ervas (coentros ou 
cardamomo), um agente doce (como o caramelo ou mel) e uma série de “leques 
e variações” trabalhadas por Cristiano Losa, à frente de uma montra de vermutes 
que parece a lista de vilões do James Bond: personalidade forte, com um travo 
amargo e difíceis de enumerar ou contar. São muitos, não estão todos na lista. 
Se em Portugal existem cerca de 40 marcas de vermute, a Vermuteria tem mais 
32. “São 72”, confirma Cristiano à Fugas. “E alguns mais em armazém”, que 
permite à Vermuteria aumentar a garrafeira gradualmente e à medida que vai 
medindo o pulso às pessoas que lhe vão entrando pela porta. São muitos. E mais 
um, o vermute da casa. “O nosso vermute de ananás”, apresenta o bartender, à 
medida que o vermute verte de uma pequena torneira.

O Vermute da casa (de ananás) Nelson Garrido

“Nem todos os vermutes são para todas as pessoas”, sugere Cristiano Losa. “É 
como o vinho”, explica. São “castas diferentes”. “O vinho tem mais variedades, 
mas o vermute utiliza-as todas.”

A Vermuteria está na Rua Cândido dos Reis, onde tudo começou — e tudo é 
a acção contagiante da Baixa portuense —, paredes meias com os cocktails 
criativos do Royal Cocktail Club, projecto que também tem a mão de Miguel 
Camões (assim como os espaços The Gin House e Bierhaus). O que falta agora? 
“Falta respirar um bocadinho”, responde Miguel Camões, com “um ano de 2017 
atarefado”. “Falta consolidar”, completa o investidor que pegou “numa ideia 
antiga”, descolando-a do conceito espanhol e aproximando-a da gastronomia 
italiana.

Não falemos de vermute. A música (Esse Olhar Que Era Só Teu, dos Dead 
Combo) está no volume certo — a meia luz também. A sala, que ganha espaço 
com um espelho panorâmico, tem uma balança de pratos, uma máquina de corte 
de presunto, garrafões despidos, mesas e bancos de pernas longas e mesas 
baixas com tampos de mármore, perfeita para pousar uma sangria de pêra e 
uma burratina.

Vermuteria da Baixa
Rua Cândido dos Reis, 126 Porto

Da finger food, com assinatura do chef Pedro Braga, responsável pelo Mito, 
consta a focaccia recheada de cogumelos (ricotta, chalotas, alecrim, manjericão, 
cogumelos salteados, queijo pecorino picante, parmesão e rúcula), salmão 
(ricotta, mostarda, salmão lascado, pepino, cebola roxa e lima, ovo cozido), 
presunto italiano (mozzarella fresca, tomate, presunto italiano, manjericão, 
abóbora assada, rúcula e azeite) e mortadela trufada (mozzarella fresca, 
mortadela trufada, tomate seco, rúcula e azeite), as piadinas (legumes assados, 
ventriciana, frango trufado e nduja), os panzerotti (caprese, cogumelos e frango 
trufado) e a mozzarella in carrozza (caprese, legumes assados e presunto 
italiano). A lista tem ainda disponíveis três saladas (César de salmão, pasta fria 
de legumes e Caprese), algumas tábuas e alguns doces.

O espaço tem ainda à disposição dos 
seus clientes três menus de almoço 
(piadina, focaccia ou salada; entre os 
7,90 e os 8,90 euros).

Antes, durante ou depois da refeição 
(ou petisco), é sempre possível 
experimentar um cocktail de autor como 
o Giola nel Douro (gin Star of Bombay, 
vermute Martini Riserva Ambrato, vinho 
branco Douro, pêssego e rosas) ou o 
Bisogno D’Amore (vodka Grey Goose, 
licor sabugueiro Saint Germain, , Royal 
Shrub de uva e mirtilo, Bitter Kumquat e 
espumante Martini Brut).

Há uma alternativa mais simples — 
ultrapassada a complexidade.
Um vermute.

Cristiano Losa e a sua montra Nelson Garrido
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Quand rien ne colle à Justin Trudeau
L’armure du premier ministre a ses failles, mais les stratégies d’Andrew Scheer 
et de Jagmeet Singh ne font pas mouche jusqu’ici. L’analyse de Karl Bélanger.

Par Karl Bélanger  Photo: La Presse Canadienne/Matthew Usherwood

La rentrée parlementaire à Ottawa se déroule sous le signe de l’inquiétude, à 
droite comme à gauche. Ça commence à chuchoter chez les militants du Parti 
conservateur et du NPD : avons-nous choisi le bon chef ? Il est à la fois trop tôt 
pour le dire… et trop tard pour changer d’idée.

Les deux principaux partis d’opposition n’ont pas su profiter de l’automne difficile 
de Justin Trudeau. Il y a eu les multiples controverses entourant le ministre des 
Finances, Bill Morneau, et ses avoirs. Mélanie Joly, au Patrimoine, également 
sous les projecteurs pour les mauvaises raisons. La ministre du Revenu, Diane 
Lebouthillier, a passé l’automne sur la défensive après les bourdes fiscales de 
ses fonctionnaires. Et avant de démissionner pour de présumées inconduites 
sexuelles, le ministre Kent Hehr avait fait des propos offensants devant les 
survivants de la thalidomide.

À cela, il faut ajouter le désastre du système de paie Phoenix, qui semble sans 
fin. Et pour couronner le tout, Justin Trudeau lui-même, premier premier ministre 
à avoir violé quatre articles de la Loi sur les conflits d’intérêts, pour ses vacances 
des Fêtes 2017 sur l’île privée de l’Aga Khan.

Mais malgré les failles dans l’armure du premier ministre, ni l’arrivée d’Andrew 
Scheer, ni celle de Jagmeet Singh n’ont vraiment réussi à l’ébranler. Les nouveaux 
leaders de l’opposition n’ont pas réussi à marquer des points, même s’ils avaient 
des munitions.

Six élections partielles ont eu lieu cet automne. Les libéraux de Justin Trudeau 
ont non seulement conservé tous leurs sièges, ils en ont arraché deux autres aux 
conservateurs.

Les sondages sont demeurés en moyenne très favorables au PLC tout l’automne, 
autour de 40%, tandis que le PCC stagne autour de 30%, et que le NPD a 
dégringolé sous la barre des 20%. Grosso modo, c’est le même portrait que lors 
de l’élection de 2015, avec des variations régionales.

Les deux partis se réconfortent avec une possible tendance qui pointe son nez : 
entre novembre 2015 et décembre 2016, la moyenne mensuelle des sondages, 
telle que compilée par Éric Grenier de CBC, accordait entre 44 % et 49 % au 
PLC. En février 2017, cette moyenne mensuelle est tombée sous la barre des 40 
% pour la première fois. Elle oscille entre 37 % et 42 % depuis ce temps.

Stratégies à peaufiner
La session qui commence sera un bon test pour voir ce que les chefs qui 
souhaitent remplacer Trudeau à la tête du pays ont dans le ventre.

Les conservateurs tentent de faire connaître leur nouveau chef à coup de 
publicités sur les médias sociaux .Pendant que Justin Trudeau bronze sur les 

plages privés de milliardaires et que son ministre des Finances engrange les 
profits de ses ventes d’action, Scheer, lui, est présenté un homme comme tout le 
monde. Un gars ordinaire, un bon père de famille, un type bien tranquille – pas le 
genre à faire des étincelles. Pas surprenant qu’il n’en fasse pas!

Le plan de match est risqué: Scheer semble avoir de la difficulté à choisir entre 
la nécessité de convaincre les électeurs libéraux de lui faire confiance et le 
besoin de contenter sa base militante pure et dure, c’est-à-dire les militants qui 
contribuent généreusement à la caisse des conservateurs.

Il a aussi raté des occasions de se distinguer. Sa mauvaise gestion du cas de la 
sénatrice Lynn Beyak, qui militait allègrement contre les droits autochtones en 
publiant des lettres à caractère raciste de citoyens qui pensent comme elle, en 
est une preuve. Le chef a finalement écarté Beyak du caucus après plusieurs 
mois.

À l’opposé, certains l’accusent de purge : des députés considérés problématiques 
ou radicaux voient leurs investitures contestées, dont Brad Trost et Cheryl 
Gallant. L’ex-candidate à la direction Kellie Leitch, émule de Donald Trump et de 
son message anti-immigration, a préféré annoncer son départ que de perdre son 
investiture. L’entourage de Scheer nie toute implication, mais il ne fait rien pour 
empêcher le mouvement.

Il n’a en revanche pas rappelé à l’ordre sa leader parlementaire, Candice Bergen, 
qui critiquait le fait que Justin Trudeau porte un chandail de Noël. Les attaques 
venaient de cette haine viscérale qu’entretiennent plusieurs conservateurs 
envers le premier ministre.

Or, cette haine est aux antipodes des sentiments de la majorité des électeurs du 
pays. Andrew Scheer devrait mettre fin à ce genre d’attaques mesquines, parce 
qu’elle ne fait que renforcer la suspicion des électeurs envers son parti. La force 
des conservateurs, c’est l’économie et la gestion budgétaire. C’est sur ce clou 
qu’ils devraient frapper, avec vigueur.

Quant au nouveau chef néo-démocrate Jagmeet Singh, il n’a pas su garder les 
voiles dans le vent. À son arrivée en octobre, il était la coqueluche des médias, 
surtout au Canada anglais. On encensait son arrivée, plusieurs estimant que la 
politique canadienne entrait dans une nouvelle ère, autant par la symbolique d’un 
premier chef issu d’une minorité visible que par la personnalité et l’approche de 
ce dernier.

Or, Singh semble souffrir de son absence des Communes. Sa visibilité n’atteint 
pas un niveau adéquat pour faire compétition à Trudeau – ou même Scheer. La 
preuve, le dernier sondage Nanos démontre que Justin Trudeau est vu comme 
meilleur premier ministre par 43,1 % des Canadiens, alors que seulement 22,5 
% voient Andrew Scheer diriger le pays. Singh? À peine 8,1 %. S’il ne devient 
pas un premier ministre potentiel aux yeux des électeurs, il risque de voir le vote 
néo-démocrate s’effondrer lors de la campagne de 2019. Et un vote NPD qui 
s’effondre, ce n’est généralement pas en faveur des conservateurs…

Pourtant, comme les conservateurs, les néo-démocrates ne semblent pas 
vouloir dévier de leur plan de match : Singh ne tentera pas de se faire élire aux 
Communes avant les élections générales. Il continuera plutôt de faire un travail 
de terrain en allant rencontrer les électeurs par petits groupes et en misant sur 
les médias sociaux. Il le fera avec « cœur et courage », car il souhaite inspirer 
les gens avec ses idées. Mais pour faire les nouvelles, on ne peut pas toujours 
faire dans la dentelle!

Le chef du NPD aura une autre occasion de relancer son parti lors du congrès 
du mois de février. Ce sera l’occasion pour lui de rappeler aux Canadiens qu’ils 
ne reçoivent pas ce qu’on leur a promis en 2015. Avec une ou deux annonces 
phares, qui frapperont l’imaginaire, Singh pourrait récupérer les électeurs déçus. 
Mais il faudra faire preuve de créativité.

À moins de deux ans des élections, pour Singh comme pour Scheer, la patience 
est le mot d’ordre. L’opposition estime que la marque de commerce personnelle 
de Justin Trudeau est en baisse. La réalité statistique démontre que la lune de 
miel du PLC s’estompe très tranquillement. Le défi, pour l’opposition, est d’en 
bénéficier.
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Carlota Joaquina foi às compras (e gastou 
15% da despesa do Estado)
Há sensivelmente 200 anos, a rainha consorte de D.João VI fez uma avultada 
compra de peças parisienses no valor de 1.103.709,13 reais, a partir do Brasil. 
Espreitamos a factura de 1816 que pertence agora ao espólio do Palácio de 
Queluz.

Por Catarina Lamelas Moura

Já de luvas brancas na mão, Inês Ferro, directora do Palácio Nacional de 
Queluz, prepara-se para folhear uma das mais recentes aquisições ao espólio: 
um documento datado a 1816 onde estão registadas as compras que a rainha 
Carlota Joaquina fez em Paris, a partir do Rio de Janeiro, onde vivia em fuga 
com a família real e corte portuguesas desde 1808 – tendo embarcado no final 
do ano anterior, antes da primeira invasão francesa de Portugal.

De barco, chegaram ao Rio de Janeiro oito caixas. Entre largas centenas de 
peças – cujo número total ainda não foi contabilizado –, contam-se 560 lencinhos 
de mão, corpetes, impressionantes vestidos dos mais luxosos materiais, luvas, 
cosméticos e peças de joalharia. Parte das peças vinham compor os enxovais 
das princesas Maria Isabel e Maria Francisca de Assis – que iriam casar com 
dois os seus tios –, indica a directora do palácio. Para homem há também dois 
registos: 144 camisas e 228 pares de meias. 

Ao Palácio de Queluz, o documento chegou no final de Setembro do ano passado. 
Foi adquirido através da leiloeira Sotheby’s e do antiquário S. J. Phillips, por 
um valor não divulgado. A faustosa compra da rainha (de 1.103.709,13 reais) 
é detalhada em francês e, no final, resumida em espanhol pelas 71 páginas de 
um caderno sóbrio de couro marroquino vermelho, com 22 por 20,5 centímetros. 
“Não é das peças mais vistosas”, avisa Inês Ferro, “mas tem um “potencial 
enorme” de investigação. A directora do palácio nota ainda o excelente estado 
de conservação em que se encontra o documento com mais de 200 anos.

Parte das peças vinham compor os enxovais das princesas Maria Isabel e Maria 
Francisca de Assis – que iriam casar com dois dos seus tios Daniel Rocha.

“Queremos sobretudo sistematizar e de alguma forma ilustrar esta listagem, num 
contexto alargado do que era a silhueta, os adereços, os hábitos, os gestos”, 
indica. Nos próximos meses o documento será alvo de uma investigação 
multidisciplinar, com o objectivo de fazer corresponder as referências às 
respectivas peças e retratos da época. Deverá culminar com uma publicação 
dos resultados na linha editorial Coleções em Foco, da Parques de Sintra.

Antes disso, porém, o público poderá vislumbrar a lista de compras da rainha. 
Ainda não existem datas ou planos concretos, mas Inês Ferro avança que o 
documento deverá ser exposto ainda este ano, à partida no toucador de Carlota 
Joaquina – que no Palácio Nacional de Queluz passou os últimos momentos de 
vida. Nascida em Espanha, a 1775, Carlota Joaquina de Bourbon – filha do rei 
espanhol Carlos IV – chegou com dez anos à corte portuguesa, para casar com 
D. João, que se tornou mais tarde príncipe herdeiro aquando da morte do irmão 
primogénito.

O documento permite identificar os gostos da Carlota Joaquina e determinar até 

que ponto estavam em linha com as correntes europeias da época. Nem todas 
as peças têm uma descrição muito extensiva, mas os vestidos, por exemplo, são 
detalhados de forma mais viva – há referência aos tipos de materiais, cortes e 
cores. 

“Era interessante conseguir fazer corresponder a objectos reais aquilo que 
vem elencado nesta exaustiva listagem de items de moda”, de forma a que “as 
pessoas possam ver as tipologias e perceberem o que eram os toucados da 
época, qual era a linha da indumentária”, refere Inês Ferro.

“Do ponto de vista da documentação [este manuscrito] é de um valor incalculável”, 
comenta ao PÚBLICO a investigadora Mafalda Barros, actualmente a desenvolver 
um doutoramento sobre o legado cultural da rainha Carlota Joaquina. “É de 
todo o interesse ter um conhecimento mais aprofundado das fontes primeiras 
da nossa história porque passamos muito tempo a ler fontes secundárias que 
muitas vezes estão contaminadas por visões ideológicas dos seus autores”, 
acrescenta a ex-vice-presidente Instituto Português do Património Arquitectónico 
e Arqueológico (actual Direcção Geral do Património Cultural).

Mafalda Anjos: “Do ponto de vista da documentação [este manuscrito] é de um 
valor incalculável” Daniel Rocha.

As visões condenatórias e por vezes contraditórias de Carlota Joaquina são 
exemplo flagrante disso. “Tanto dizem que ela tem traços varonis, como depois 
de certo modo condenam esse gosto pela moda ou pelas jóias, quando isso 
são leituras feitas em épocas posteriores”, observa a investigadora. Não existe 
também falta de fontes que lhe apontem defeitos ao aspecto físico,  desde a 
irregularidade das feições ao formato da cara.

Oliveira Lima, um importante historiador brasileiro nascido na segunda metade 
do século XIX, descreve Carlota Joaquina como “um dos maiores, senão o maior 
estorvo da vida de Dom João VI”, cujas ambições faziam a diplomacia da época 
“de tempo a tempo andar numa roda-viva”.

“Os traços varonis e grosseiros do seu rosto, o seu género de preocupações, 
o seu próprio impudor, denotam que em D. Carlota havia apenas de feminino o 
invólucro”, escreve em D. João VI no Brasil. “O traço convencionalmente feminino 
de Dona Carlota era o amor das jóias e vestidos, o fraco pelo luxo”, aponta 
ainda, referindo que esta “nunca se resignou a ser aquilo para que nascera – 
uma princesa consorte” e que “sentia em si sobeja virilidade para ser ela o rei”.
Certo é que a rainha tinha interesses vincados e exercia um poder político activo. 
Sendo a única Bourbon livre – numa altura em que a família real espanhola 
estava detida em Baiona – ambicionou tornar-se regente da América Espanhola. 
Por outro lado, era uma absolutista ferrenha, que mais tarde viria a apoiar o filho 
D. Miguel na luta entre liberais e absolutistas. Foi portanto “muito mal tratada 
pelos liberais. Sobre ela diz-se tudo e mais alguma coisa”, remata Inês Ferro.

Economia de 1816

As compras de Carlota Joaquina equivalem de grosso modo a um sétimo da 
despesa de estado do ano de 1816, de acordo com os cálculos pedidos pelo P2 
ao professor da Universidade de Lisboa Jaime Reis.

Nos livros de contabilidade do erário régio consta que nesse ano o estado gastou 
cerca de 7,5 milhões de reais. O investigador – cuja principal área de estudo 
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incide sobre a história económica de Portugal nos séculos XIX e XX – ressalva, 
no entanto, que na época o peso da despesa de estado sobre a economia global 
do país era bastante menor do que actualmente.

É possível traçar ainda a comparação com as finanças pessoais da população: 
em média, o salário diário de um pedreiro era de 600 reais, um litro de vinho 
custava 140 reais e um quilo de carne de vaca 210 reais.

As compras de Carlota Joaquina 
equivalem de grosso modo a um sétimo 
da despesa de estado do ano de 1816 
Pintura de Domingos Sequeira

O equilíbrio das despesa “não fazia 
parte do pensamento do antigo regime”, 
comenta a investigadora Mafalda 
Barros. “Naquela altura as pessoas 
tinham de ter um certo aparato na 
sua apresentação. Fazia parte da 
representação”, acrescenta.

Dos 1.103.709, 13 reais da encomenda 
de Carlota Joaquina, aproximadamente 
168,6 mil destinavam-se a encargos como 
a comissão de 5% paga ao correspondente 
em Paris, seguros, transporte, taxas 
de alfândega e correspondência, entre 
outros.

O professor de história económica do Instituto Superior de Economia e Gestão 
Nuno Valério oferece uma outra análise: tendo por base o índice de preços das 
estatísticas históricas portuguesas e as diferentes moedas, aponta que esse 
valor hoje corresponda a cerca de 24.175 euros.

Humanizar o discurso

O estudo dos trajes e artes decorativas é essencial no trabalho de reconstituição 
da época, explica Inês Ferro. É assim que se consegue “ilustrar e dar corpo 
e humanizar um discurso narrativo” e evocar a vivência dos espaços, 
acrescenta. “Quando entramos num Palácio como o palácio de Queluz isso é 
uma preocupação”. As visitas da manhã de crianças de escola apresentam um 
exemplo prático: algumas salas ao lado, as turmas são guiadas por actores a 
representar figuras históricas da época.

Umas das conclusões que saltam à vista, numa leitura inicial do documento, é a 
influência que a moda francesa tinha, aponta Inês Ferro. A directora do palácio 
aponta ainda para têxteis de valor elevado, como os lamés (tecido com fios de 
ouro ou prata), rendas e bordados. “Sempre foram muito valorizados, às vezes 
quase mais do que as jóias”, refere.

As peças aparecem catalogados ora por tipologia (lingerie e luvas), ora por 
material utilizado (renda e seda). Algumas saltam à vista mais do que outras. É o 
caso do vestido de 16 mil reais de renda inglesa escolhido por Carlota Joaquina. 
A acompanhar a peça vinha um par de mangas compridas e outra de mangas 
curtas. Não era algo pouco comum, sendo que os próprios corpetes, por vezes 
vinham também com duas opções: mais rico ou mais decotado.

Em todo o manuscrito não há menção de fornecedores ou casas comercias, mas 
alguns dos termos descritos fazem lembrar termos de marketing contemporâneos. 
Ora, se as meias super finas (“superfins”) custavam 65 reais o par, já as extra 
finas (“extrafins”) ficavam por 80 reais.
Umas das conclusões que saltam à vista, numa leitura inicial do documento, é a 
influência que a moda francesa tinha, aponta Inês Ferro Daniel Rocha.

A encomenda englobava ainda uma série de outras compras das mais diversas 
áreas, inclusive cadernos de música com partituras em branco, produtos de 
cosmética e uma “nova invenção para escrever em simultâneo um original 
e a sua cópia com uma só mão”. Foi realizada nas vésperas da partida para 
Espanha das infantas D. Maria Isabel e Maria Francisca de Assis para a corte 
espanhola. “Na iminência de ter de reunir um determinado número de objectos 
que valorizassem a imagem das infantas que iam ter cargos importantes, a 
rainha dirige-se a Paris para fazer esta compra”, explica Inês Ferro.

A própria Carlota Joaquina “durante algum tempo acalentou o desejo de vir 
à Europa” acompanhar as filhas, acrescenta Mafalda Barros. Acostumada à 
vivência na corte, esta nunca se conformou com a falta de confortos e aparato 
no Rio de Janeiro, indica a investigadora, reforçando que a rainha “não gostava 
nada de viver no Brasil”. Só regressou a Portugal, acompanhada por D. João VI, 
em 1820.

“Em várias cartas escritas do bibliotecário Luis dos Santos Marrocos ao pai, é 
possível encontrar relatos de que rainha “estava a preparar a vinda à Europa”, 
por volta do ano 1815, indica a mesma investigadora. Contudo essa ambição era 
conflituante com os interesses ingleses e acabou por retrair o seu apoio. 

Carlota Joaquina numa gravura da época

O inventário que agora ocupa o espólio do Palácio Nacional de Queluz fazia parte 
de uma colecção privada inglesa. Foi publicado pela primeira vez no catálogo 
da exposição “The S.J. Phillips Collection of Jewels of Portugal”, organizado 
pela Sotheby’s, na Casa-Museu Medeiros e Almeida, em Lisboa, a Maio do ano 
passado.

Em termos de investigação, o documento dá pano para mangas. Uma das 
incógnitas, pelo menos, já foi descoberta. O signatário da grande factura – 
que estava descrito no catálogo da Sotheby’s como baronesa de Ardisson – 
é, de acordo com documentos originais revelados pela investigadora Mafalda 
Barros, João Baptista Ardisson, um súbdito espanhol enviado para a Europa 
para negociar o casamento das infantas. No final do documento dá o seu aval, 
assinando “salvo error à omission”.
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Canada : Le soutien de Trudeau aux 
Islamistes

Par  Tom Quiggin

Traduction du texte original: Canada: Trudeau’s Support for Islamists a Warning 
to America

•	 Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, soutient la cause isla-
miste depuis neuf ans, tout en refusant le dialogue avec les musulmans 
réformistes.

•	 Les déclarations de Trudeau à une convention de groupes islamistes 
radicaux ont eu un caractère préoccupant : il a affirmé partager leurs 
croyances, les valeurs qui les unissaient et leur vision du monde.

•	 Le Canada ne pourra pas plaider l’ignorance ou l’impuissance s’il est 
accusé de complicité par toute future victime américaine du terrorisme.

Depuis neuf ans, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, soutient 
ouvertement la cause islamiste, refusant tout dialogue avec les musulmans 
réformistes. Concernant le retour des combattants de l’Etat Islamique au Canada, 
Trudeau a affirmé qu’ils représenteraient une « voix puissante en faveur de la 
déradicalisation », traitant d’ « islamophobes » ceux qui s’opposent à leur retour. 
Le gouvernement du Canada a aussi fait le choix de ne pas envoyer le nom de 
ces terroristes islamistes au comité de l’ONU qui tient la liste des djihadistes 
internationaux.

De nombreux Canadiens (et d’ autres) commencent à trouver déraisonnables, 
pour ne pas dire délirantes, les positions de Trudeau sur la déradicalisation et la 
réintégration combattants de l’Etat islamique. Aucun responsable n’a été nommé 
à la tête du Centre d’engagement communautaire et de déradicalisation du 
Canada, lequel ne dispose d’ailleurs d’aucun local, ni de plans pour un éventuel 
programme de déradicalisation à l’intérieur ou à l’extérieur de la sphère publique. 
La loi canadienne ne parait pas en mesure non plus d’obliger un combattant 
de l’EI à s’inscrire à un tel programme, pour peu qu’il finisse par voir le jour. En 
France, un programme similaire parrainé par le gouvernement s’est avéré être 
un échec.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, soutient la cause islamiste 
depuis neuf ans, tout en refusant le dialogue avec les musulmans réformistes. 
(Photo par Matt Cardy / Getty Images)

La position du Canada sur la réclusion des combattants de l’EI de retour au 
pays est également peu claire. Aucun d’eux n’a semble-t-il, eu à répondre de ses 
actes. Nul ne semble savoir non plus combien ils sont. Des estimations faites en 
2015 tablaient sur le retour d’une soixantaine de djihadistes. Et le gouvernement 
canadien tenter d’affirmer aujourd’hui que ce nombre n’a pas varié depuis 2015, 
alors que l’EI s’est effondré depuis quelques mois.

Certaines déclarations du premier ministre Trudeau sur la « neutralité responsable 
» que les élus du Canada doivent adopter face aux violences conjugales et aux 
mutilations génitales féminines, rendent plus gênantes que jamais ses positions 
actuelles sur les miliciens de l’Etat islamique. Les propos tenus par Trudeau à 
une convention de groupes islamistes particulièrement radicaux - il a affirmé 
partager leurs croyances, les valeurs qui les unissaient et leur vision du monde – 
sont aussi très préoccupants. L’entretien qu’il a accordé en 2014, au journal Sada 
al-Mashrek, basé à Montréal – il n’était alors que député - laissait déjà présager 
le pire. A ce journal connu pour son Khomeynisme et son soutien à l’Iran (ainsi 

qu’au Hezbollah), Trudeau a déclaré qu’il mettrait en place un programme spécial 
d’immigration plus ouvert aux « musulmans et aux arabes ».

L’importance de l’extrémisme islamiste au Canada se mesure au nombre de 
combattants qui ont rejoint l’EI. Selon le Centre Soufan, 180 Canadiens sont 
allés combattre au côté des « groupes terroristes » (EI) en Irak et en Syrie, contre 
129 pour les Etats Unis. Compte tenu du différentiel de population entre les deux 
pays, le nombre de djihadistes américains aurait dû être plus proche de 1800 
que de 129.

Les prises de positions du premier ministre Trudeau en faveur de l’islamisme ont 
de quoi inquiéter tant les Canadiens que les Américains. Bien que le Canada et 
les Etats Unis aient tissé des relations positives, des islamistes ont mené des 
attaques sur le sol américain à partir du Canada. Ce fut le cas d’Ahmed Ressam 
en 1999, de Chiheb Esseghaier en 2013 et d’Abdulrahman El Bahnasawy, 
reconnu coupable d’une tentative d’attentat à New York en 2016.

En plus de son appui aux islamistes, le premier ministre Trudeau a renoué avec 
l’Iran les liens que son prédécesseur, Stephen Harper, avait rompu en fermant 
l’ambassade d’Iran au Canada et en expulsant tous ses diplomates. Aux élections 
fédérales de 2015, Trudeau a indiqué qu’il espérait voir le Canada « réouvrir 
la représentation diplomatique iranienne » et s’est montré « assez confiant sur 
la possibilité de reprendre contact ». Les progrès réalisés à ce jour semblent 
inégaux, mais les discussions se poursuivent.

Le soutien du premier ministre Trudeau à la cause islamiste est constant depuis 
son élection à la députation en 2008. Un soutien qui s’est renforcé depuis son 
accession au poste de premier ministre en 2015. Par ailleurs, le Parti libéral du 
Canada a fait l’objet d’une politique d’entrisme de la part de groupes islamistes.
Malheureusement pour tous ceux que cela concerne, l’idéologie islamiste 
mondiale multiplie les confrontations, les actes d’oppression et de violence. 
Le Canada demeure inerte face à ces problèmes tout en donnant le sentiment 
de s’accommoder des adeptes de cette idéologie. Le Canada ne pourra pas 
invoquer l’ignorance ou l’impuissance quand les futures victimes américaines du 
terrorisme l’accuseront de complicité. Le prix de la soumission du Canada aux 
islamistes risque d’être élevé.

    Tom Quiggin est un ancien agent du renseignement militaire, un ancien 
contractuel des services de renseignement de la Police Montée du Canada et 
un expert du terrorisme djihadiste accrédité auprès les tribunaux fédéraux et 
des tribunaux criminels du Canada. Les informations de cet article sont tirées 
d’un livre récemment publié, « SOUMISSION : Le danger de l’islam politique au 
Canada - avec un avertissement à l’Amérique », écrit avec ses co-auteurs Tahir 
Gora, Saied Shoaaib, Jonathon Cotler et Rick Gill avec une préface de Raheel 
Raza.
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Allemagne : le Retour de l’Etat-Stasi ?
par Judith Bergman

Traduction du texte original: Germany: Return of the Stasi Police State?

    La nouvelle loi allemande exige que les réseaux sociaux - Facebook, Twitter 
et YouTube - censurent leurs utilisateurs au nom du gouvernement. Ces réseaux 
sociaux sont tenus de supprimer ou de bloquer toute « infraction pénale » en 
ligne dans les 24 heures qui suivent son signalement par un usager - que cette 
plainte soit fondée ou non.

    Les réseaux sociaux ont désormais le pouvoir de formater le discours politique 
et culturel. Ils décident de qui parle et de ce qu’il est permis de dire.

    On notera l’aisance avec laquelle le chef de la police a mentionné qu’il avait porté 
plainte pour faire taire un opposant politique de premier plan au gouvernement. 
Ainsi agissent les Etats policiers : censure et plaintes au pénal bâillonnent la 
critique et l’opposition politique. C’est ce qui est arrivé à Beatrix von Storch, pour 
avoir critiqué la politique migratoire de la chancelière Angela Merkel.

La loi qui introduit une censure d’Etat sur les réseaux sociaux en Allemagne est 
entrée en vigueur le 1er octobre 2017. Cette nouvelle loi exige que les réseaux 
sociaux - Facebook, Twitter et YouTube - censurent leurs utilisateurs au nom de 
l’Etat allemand. Les réseaux sociaux ont désormais l’obligation de supprimer ou 
bloquer toute « infraction pénale » en ligne telle que calomnie, diffamation ou 
incitation, dans les 24 heures qui suivent la réception de la plainte d’un utilisateur 
- que cette plainte soit fondée ou non. Pour les cas complexes, un délai de sept 
jours leur est accordé. En cas de non-respect de la loi, le gouvernement allemand 
peut infliger aux réseaux sociaux une amende de 50 millions d’euros.

La nouvelle loi sur la censure n’a commencé d’être appliquée que le 1er janvier 
2018, afin que les réseaux sociaux aient le temps de mettre en place un 
département de police de la pensée au service de l’État allemand. Les réseaux 
sociaux ont désormais le pouvoir de formater le discours politique et culturel ; ils 
décident de qui est autorisé à parler et de ce qu’il lui est permis de dire.

La loi a frappé au premier jour. Dès le 1er janvier 2018, Twitter a suspendu 12 
heures le compte de Beatrix von Storch, l’une des principales dirigeantes du parti 
Alternative pour l’Allemagne (AfD), en raison d’un tweet sur les vœux en arabe 
de la police de Cologne à l’occasion du Nouvel An :

    « Que se passe-t-il dans ce pays ? Pourquoi la police tweete-t-elle en arabe ? 
Croit-elle ainsi apaiser les gangs barbares de violeurs musulmans ? »

(A la Saint-Sylvestre 2015, plus de 1 000 hommes principalement musulmans ont 
agressé sexuellement environ 1 200 femmes à Cologne.)

Le compte Facebook de Von Storch a également été suspendu. Pour les mêmes 
raisons. Elle y avait reproduit le tweet litigieux. Facebook lui a expliqué que son 
post violait le droit allemand qui interdit « l’incitation à la haine ».

L’affaire aurait pu s’arrêter là. Mais la police de Cologne a également porté plainte 
contre von Storch pour « incitation à la haine », un délit réprimé par l’article 130 
du Code pénal allemand. Selon le chef de la police de Cologne, Uwe Jacob, les 
tweets multilingues à l’occasion d’événements majeurs représentent un élément 
important de la stratégie de communication de la police :

    « La campagne a en général été très bien reçue. Certains semblent avoir été 
dérangés par nos tweets en arabe et en farsi – généralement des représentants 
en vue de l’extrême droite, qui ont cru bon de réagir par des tweets d’incitation à 
la haine. Nous avons déposé plainte ».

On notera l’aisance avec laquelle le chef de la police a mentionné son dépôt de 
plainte pour faire taire un opposant politique de premier plan. Ainsi agissent les 
Etats policiers : par la censure et le dépôt de plaintes, ils bâillonnent la critique 
et l’opposition politique. C’est ce qui est arrivé à Beatrix von Storch, pour avoir 
vivement critiqué la politique migratoire de la chancelière Angela Merkel.

Non seulement de telles pratiques politiques autorisent la comparaison entre 
l’actuel gouvernement allemand et feu l’Etat-Stasi d’Allemagne de l’Est, mais 
elles violent probablement la Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH) dont l’Allemagne est signataire, ainsi que la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme. L’article 10 de la Convention européenne des 
droits de l’homme stipule :

    1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la 
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations 
ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans 
considération de frontière.

    2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités 
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions 
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté 
publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la 
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour 
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité 
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que 
l’article 10 a un rôle protecteur:

    « ... non seulement pour les « informations » ou les « idées » qui recueillent 
l’assentiment général ou sont considérées comme inoffensives ou indifférentes, 
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction 
quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit 
d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique. Les opinions 
exprimées dans un langage fort ou exagéré sont également protégées ».
Dans le cadre de plaintes contre des hommes et des femmes politiques, la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, précise que :

    « ... l’étendue de la protection dépend du contexte et du but de la critique : 
en cas de controverse publique ou d’intérêt public, lors de débats politiques, de 
campagnes électorales ... les mots forts et les critiques sévères seront tolérés 
dans une plus large mesure par la Cour ».

Quand d’éminents responsables politiques sont poursuivis au pénal pour avoir 
mis en cause l’action des autorités, en l’occurrence le comportement de la police, 
nous ne sommes plus en démocratie, mais dans un classique Etat policier.

En janvier, en vertu de la nouvelle loi, d’autres comptes Twitter et Facebook ont   
également été suspendus. Le compte Twitter du magazine satirique, Titanic a 
été bloqué pour avoir parodié le tweet de von Storch sur les « hordes barbares 
» d’hommes musulmans. Twitter, cette nouvelle police de la pensée privatisée, 
a, dans son zèle, oublié que Titanic ne faisait que plaisanter. La suspension 
du compte Titanic a alerté certains élus - trois mois à peine après l’entrée en 
vigueur de la loi - sur le caractère problématique de la loi. Le leader des Verts, 
Simone Peter et le secrétaire général du FDP, Nicola Beer, n’ont pas ménagé 
les critiques. « Cette loi est un échec et doit être remplacée par une autre plus 
décente », a déclaré Beer.

Martin Sichert, député de l’AfD au Bundestag et président de l’AfD à Nuremberg, 
a eu l’un de ses posts supprimé pour avoir violé les « normes de la communauté 
» Facebook. Dans ce post, pourtant assorti de liens sur des sources factuelles, il 
tentait entre autres choses, d’attirer l’attention sur les mauvais traitements infligés 
aux femmes en Afghanistan. Il a également attiré l’attention sur les violences 
sexuelles infligées aux enfants en Afghanistan :

    « Il est tout à la fois effrayant et honteux que l’État empêche l’information 
des citoyens en censurant des opinions factuelles, des références publiquement 
disponibles et la mise en relation avec des sources fiables. »

Pour deux personnalités politiques comme Sichert et von Storch censurées par les 
réseaux sociaux, combien d’autres, innombrables sans doute, qui n’accèderont 
jamais aux médias.

La loi sur la censure donne au tout venant le droit d’exiger qu’un réseau social 
supprime un post, même si ce post ne le vise pas personnellement. Si le réseau 
social n’obtempère pas dans les 24 heures, le censeur peut faire appel à l’Office 
fédéral de la justice ; un formulaire a même été mis en ligne à cet effet sur la page 
d’accueil du site du ministère fédéral de la justice. Ce dernier est seule habilité 
à donner suite aux infractions, et le tribunal d’instance de Bonn est la seule cour 
autorisée à condamner un commentaires sur les réseaux sociaux, quitte à infliger 
des amendes aux sociétés de réseaux sociaux si elles ont omis d’agir dans les 
24 heures requises.

Il est regrettable que l’Allemagne, qui peine à faire face à la menace terroriste ainsi 
qu’à une vague de délinquance, consacre des ressources aussi considérables 
à réprimer la liberté d’expression de ses citoyens sur les réseaux sociaux. Le 
ministère fédéral de la justice a loué des bureaux supplémentaires à Bonn pour 
accueillir les 50 nouveaux juristes et administrateurs chargés de mettre en œuvre 
la nouvelle loi et de veiller à ce que les réseaux sociaux suppriment les « posts 
incriminés » dans les 24 heures. « Nous avons été dans l’obligation de créer un 
nouveau système de gestion de fichiers », a expliqué Thomas W. Ottersbach du 
ministère fédéral de la justice à Bonn.

    « C’est le seul moyen de s’assurer que les délais seront respectés et qu’une 
évaluation statistique soit effectuée. Il est important de pouvoir différencier les 
plaintes qui s’accumulent et les cas isolés ».

Le bon vieil Etat policier allemand est de retour.

   Judith Bergman est chroniqueuse, avocate et analyste politique.
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Grandes Mulheres e as suas 
Grandes Histórias
Todos nós conhecemos grande parte dos maiores homens da história da 
humanidade, seja na política, nas artes, guerras, religiões, ciências e assim por 
diante. E as mulheres? Embora tenha havido um grande número de mulheres 
inspiradoras ao longo dos tempos, poucas vezes conhecemos os seus grandes 
actos de bravura e coragem. Esta lista, entretanto, mostra mulheres importantes 
que brilharam nas suas épocas, superando até mesmo muitos homens do seu 
tempo.
 
1. Juana Inês de la Cruz (1651-1695)

Juana era uma criança prodígio – 
aprendeu a ler aos 3 anos, a escrever e 
costurar aos 6, e a compor poesia com 
8 anos. Ela tinha 15 quando chegou 
à corte real mexicana, tornando-se a 
primeira dama da nação. Com a sua 
beleza e diversas habilidades, ela foi 
cortejada por todos os pretendentes 
mais belos da época.
No entanto, por ser devota das artes 
e do conhecimento, ela rejeitou esses 
costumes e seguiu uma vida voltada 
aos estudos, entrando num mosteiro 
católico. A sua poesia e descobertas 
na ciência garantiram a força do seu 
nome na época, e até mesmo nos 
dias de hoje.

2. Eleanor de Aquitaine (1122-1204)
Eleanor é muitas vezes considerada a 
mulher mais brilhante e incrível que viveu 
nos tempos difíceis da Idade Média. 
Ela casou-se com dois poderosos reis: 
primeiro com Louis VII da França, que foi 
incapaz de domar o seu temperamento 
selvagem. Embora estivessem casados 
por mais de dez anos , o rei divorciou 
-se dela. E, ao contrário dos tempos pré-
modernos, isso não era uma ‘mancha’ em 
sua honra. Ela foi ainda mais procurada 
depois do divórcio do que antes.
Ela então uniu-se com Henry II, monarca 
da Inglaterra, que era uma nova potência 
europeia. Os dois amavam-se muito 
e tiveram oito filhos. Infelizmente, ele 
começou a perder o interesse por ela ao envelhecer, e aprisionou-a num castelo. 
No entanto, o seu valente filho, Ricardo I da Inglaterra (também conhecido como 
Ricardo Coração de Leão) libertou-a. Morreu aos 82 anos.

3. As Irmãs Mirabal

As três irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa, eram rebeldes políticas que se 
opunham à tirania de Rafael Trujillo, na República Dominicana. Elas lutaram 
arduamente pela revolução e pela democracia, mas, infelizmente, foram 
assassinadas em 25 de Novembro de 1960 pelo regime ditatorial.

Esse crime transformou as irmãs em mártires, e criou uma revolta em massa 
que resultou na queda do regime apenas seis meses depois. Você sabia que o 
dia em que foram mortas hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
contra as Mulheres?

4. Nancy Wake (1912-2011)
Apelidada de “Rata Branca”, Nancy 
foi uma dos inimigas mais bem-
sucedidas dos nazistas. A Gestapo 
colocou uma recompensa de 5 
milhões de francos pela sua cabeça. 
Trabalhando como agente secreta 
para a Resistência Francesa, ela 
viveu muitas aventuras de guerra. 
Sendo uma hábil e forte lutadora de 
artes marciais, matou um guarda 
alemão apenas com as mãos! Nancy 
continuou a sua vida como operadora 
de inteligência muito depois da vitória 
na guerra. E morreu aos 98 anos.

 5. Joana d’Arc

Joana d’Arc foi um dos militares mais incríveis do seu tempo. Sem qualquer 
formação ou treino,  inspirou os exércitos franceses a batalharem contra os 
rivais ingleses durante o amargo conflito conhecido como a Guerra dos Cem 
Anos. Como chefe de guerra, ela ganhou muitas batalhas, e é particularmente 
célebre pelas suas façanhas no Cerco de Orleãs.
No entanto, ela foi capturada pelos ingleses e queimada viva como se fosse 
uma bruxa. Poucas pessoas na história tiveram bravura semelhante. Ela foi 
canonizada pela Igreja Católica em 1920.

6. Lilian Bland (1878-1971)
Lilian foi uma fotógrafa e jornalista que não aceitou um comentário vindo de um 
jovem imprudente, na época que as mulheres não tinham lugar no mundo da 
tecnologia. Então, para provar que ele estava errado, ela decidiu construir um 
avião, do zero. Embora não tivesse nenhum conhecimento em engenharia ou 
pilotagem, ela conseguiu voar 100 pés com sua criação. Lillian deixou a Irlanda, 
onde nasceu, e mudou-se para o Canadá, onde ficou até morrer, aos 93 anos.
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Europe : les Symboles Judéo-Chrétiens 
Disparaissent, l’Islam Prend son Essor

par Giulio Meotti

Traduction du texte original: Europe: Judeo-Christian Symbols Vanish, Islam 
Rises

•	 Le marché du logement britannique s’est enrichi d’une opportunité nou-
velle : les églises chrétiennes désaffectées. Une vieille église méthodiste 
du Surrey (Angleterre) a été mise en vente pour la première fois depuis 
154 ans. Quelques jours plus tard, une église de Londres a elle aussi 
trouvé acquéreur : les deux bâtiments seront reconvertis en apparte-
ments.

•	 Les symboles religieux sont partie intégrante d’une civilisation. Quand 
les vieux symboles disparaissent, de nouveaux symboles, dotés d’une 
identité propre, prennent leur place. L’imaginaire public européen est 
aujourd’hui inondé de symboles islamiques : voiles dans les écoles, les 
piscines et les lieux de travail ; imposants minarets et mosquées monu-
mentales.

•	 Nous, laïcs impénitents, pouvons demeurer indifférents à l’effondrement 
d’anciens symboles religieux - mais nous devrions prendre garde aux 
symboles religieux qui remplacent les anciens.

Un écrivain français, Renaud Camus, a popularisé le concept de « grand 
remplacement », pour signifier le remplacement démographique des Européens 
de souche par des immigrés indigènes.

Mais un autre remplacement est en cours sur le vieux continent. Et les images 
de la photographe israélo-hongroise Bernadette Alpern sont à cet égard très 
parlantes. Les synagogues, témoins silencieux de la chute d’une branche 
fondamentale de la civilisation européenne, ont été transformées en musées, 
piscines, centres commerciaux, postes de police et mosquées.

Deux autres symboles juifs parmi les plus significatifs, l’Etoile de David et la 
kippa, sont aussi en voie de disparition. Un sondage de l’Organisation sioniste 
mondiale a ainsi confirmé que la moitié au moins des Juifs d’Europe estime que 
le port trop visible de l’un ou l’autre de ces signes de foi représente un risque 
d’agression. Ces juifs-là ont raison. Il y a quelques jours, un enfant juif de 8 ans 
dont la tête était ornée d’une kippa a été agressé et battu par deux hommes dans 
une rue de Sarcelles. Fin janvier, à Sarcelles toujours, un inconnu a tailladé le 
visage d’une jeune fille de 15 ans, reconnaissable comme juive par l’uniforme de 
l’école d’où elle sortait. Telle est la «nouvelle normalité» des Juifs français.

Depuis de nombreuses années, les élites européennes prêchent le 
multiculturalisme et le relativisme religieux et culturel. Nos existences sont 
désormais témoin d’incessantes attaques contre les juifs et leur foi, le tout sur 
fond d’une déchristianisation massive.

Saint Lambertus, une église historique allemande, a été démolie le mois 
dernier. Ce site catholique construit au 19ème siècle a libéré de l’espace pour 
l’exploitation d’une mine de charbon. Ironie de l’histoire, la seule opposition à 
cette honteuse destruction est venue d’un groupe d’activistes non-chrétien et 
laïque : Greenpeace. Quarante militants ont occupé le sommet de l’église pour 
protester contre sa démolition. Leur banderole disait : « Ceux qui détruisent la 
culture détruisent aussi les humains ».

L’abandon des vieilles églises n’est pas la conséquence d’un problème 
économique. L’année dernière, les revenus de l’Église catholique allemande ont 
atteint le chiffre record de 7,1 milliards de dollars. C’est seulement une question 
de déclin culturel. Un destin qui touche de nombreux autres sites chrétiens en 
Europe.

Le marché du logement britannique s’est ainsi enrichi d’une nouvelle opportunité 
: les vieilles églises chrétiennes. Une ancienne église méthodiste du Surrey a 
ainsi été mise en vente pour la première fois en 154 ans. Et quelques jours plus 
tard, une église de Londres a elle aussi fait son entrée sur le marché immobilier 
– les deux édifices seront reconvertis en appartements.

Les symboles religieux font partie intégrante d’une civilisation. « Le communisme 
était une sorte de fausse religion, bien qu’il ait eu sa propre liturgie », a déclaré 
l’écrivain français Michel Houellebecq dans une récente interview . « Une religion 
est beaucoup plus difficile à détruire qu’un système politique. La religion joue un 
rôle clé dans la cohésion d’une société ».

Quand de vieux symboles disparaissent, de nouveaux symboles – dotés d’une 
identité propre - prennent leur place.

« L’islam est une réaction au christianisme, et aspire à le remplacer » indique le 
professeur Rémi Brague, auteur de Sur la religion. L›islamisme, affirme Brague, 
est une tentative de remplacer la civilisation judéo-chrétienne. L›imaginaire 
public européen est aujourd›hui inondé de symboles islamiques : voiles dans 
les écoles, les piscines et les lieux de travail ; imposants minarets et mosquées 
monumentales.

Brague ajoute que « les institutions libres n’ont jamais pu réellement se développer 
dans des régions qui n’ont pas subi l’influence des idées juives ou chrétiennes ». 
Le changement devrait donc également avoir de l’importance pour les laïques, 
qui se moquent de la religion.

Nous, laïcs impénitents, sommes indifférents à la chute des anciens symboles 
religieux - mais nous ferions bien aussi de prendre garde à ces nouveaux 
symboles religieux qui les remplacent.

    Giulio Meotti, éditeur culturel pour Il Foglio, est un journaliste et auteur italien.

Démolition d’une des tours de l’église Saint Lambertus à Immerath, en Allemagne, 
le 9 janvier 2018. (Source de l’image: Superbass / Wikimedia Commons)
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Aviões que estiveram em serviço na Guerra do Ultramar
Na Sala de Exposição do Museu do Combatente

A SALA DA EXPOSICAO DO COMBATENTE DO ULTRAMAR NO MUSEU 
DO COMBATENTE FOI ALTAMENTE MELHORADA COM A OFERTA DE 
7 AVIOES QUE ESTIVERAM EM SERVICO NA GUERRA DO ULTRAMAR 
CONSTRUIDOS PELO ENG. JOSE SARDINHA, E A DECORAÇÃO, 
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES FEITA PELO MARKETING DO MUSEU.

O Harvard T-6 avião de ataque ao solo e bombardeamento, na escala 
1/48, construído em 1940;ao serviço em Portugal de 1947 a 1978.

O PV-2D HARPOON ,de ataque ao solo e transporte,na escala 1/72, 
construido em 1944,ao serviço em Portugal de 1954 a 1975.

O NORD 2501 «NORATLAS» de transporte de pessoal e carga,na 
escala 1/72, construído em 1949e ao serviço em Portugal de 1960 a 1976.

O AUSTER D.5/160, na escala 1/48, construído em 1950,avião de ligação 
e observacao, ao serviço em Portugal de 1961 a 1976.

O DORNIER Do 27 - STOL (SHORT TAKE-OFF AND LANDING) 
,multifunções, escala 1/48, construído em 1956,serviço em Portugal 1961 
a 1979.

O FIAT G.91 R/3 - avião de bombardeamento, escala 1/48,construção 
1955, serviço em Portugal 1965 - 1993.

O ALOUETTE III , helicóptero multifunções,escala 1/72, construção 1959, 
serviço em Portugal 1963 a actualidade.

Isabel Martins mkt museu do Combatente 8 de Dezembro de 2017
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Quem disse que rural não rima com 
luxo citadino?
Lá fora, há relvados, pomares e um tanque com vista para o mar. Cá dentro, 
design contemporâneo e qualidade de serviço de uma unidade de topo. O 
primeiro hotel rural cinco estrelas do Algarve foge ao rústico para unir o melhor 
de dois mundos.

Por Mara Gonçalves

Luís Tavares fazia aquele caminho quase todos os dias entre casa e o trabalho. 
Volta e meia, olhava para a ruína no cimo do monte e imaginava-lhe um destino 
diferente. A antiga quinta do século XIX, localizada junto à estrada que liga a praia 
da Luz à EN125, estava “completamente abandonada” mas Luís acreditava que 
dali “podia fazer-se alguma coisa”. “A ideia sempre foi um hotelzinho pequenino, 
rural, diferente dos que existem aqui no Algarve”, conta o empresário, com vasta 
experiência no sector do turismo. Um dia, resolveu-se e foi descobrir quem era 
o proprietário. “Nem quis ouvir a proposta, disse-me logo que não”, recorda. Já 
Luís tinha esquecido o projecto quando, por mero acaso, voltaram a cruzar-se 
um ano depois. “Ainda está interessado?”

Das ruínas, nada sobrou. Como não podiam aumentar o edificado para os lados 
ou para cima, o novo hotel cresceria para baixo, aproveitando o declive para 
escavar o actual rés-do-chão, onde fica a recepção, a sala comum, a cozinha, a 
piscina interior e alguns dos 15 quartos. Da terra, brotou ainda uma cave, com 
espaço para sauna, sala de tratamentos e adega (que também funciona como 
sala para reuniões ou eventos). “Aqui havia pedregulhos enormes”, descreve 
Luís num gesto que abarca toda a sala, onde nos sentamos à conversa antes 
do jantar. Para aproveitar a nova matéria-prima, levavam os rochedos até à 
zona da piscina — recriada no antigo tanque da quinta, a uns 200 metros da 
casa — “cortavam com um caterpillar em 20cm por 20cm e enviavam cá para 
cima”, recorda. Hoje, as pedras revestem a parede principal da enorme sala, 
com diferentes zonas de estar e de refeições.

Em 2004, o Vila Valverde abria como hospedaria, já com o intuito de um dia 
“transformar-se em hotel”. “Segundo o regulamento, precisava de construir uma 
escada exterior, para o acesso dos funcionários, mas achava desnecessário e não 
queria fazê-la”, ri-se. A teimosia durou dez anos. Até os prazos ditarem que era 
agora ou nunca. Ergueu-se a escada, fizeram-se os ajustes e os melhoramentos 
necessários e, em 2014, reabria como hotel. Em Novembro do ano passado, o 
Turismo de Portugal atribui-lhe a classificação máxima, tornando-se o primeiro 
hotel rural cinco estrelas do Algarve e o sétimo do país.

Campo lá fora, cidade cá dentro

Levassem-nos de olhos fechados até qualquer divisão e, pela decoração, não 
saberíamos dizer onde estávamos. O rural vive-se lá fora, nos cinco hectares 
da propriedade, entre o relvado, as árvores de fruto e a horta que abastece a 
cozinha. O rústico descobre-se na antiga eira, onde deixaram uma velha carroça 
em exposição, ou na mina e no sistema de distribuição de água pelo terreno, 
entretanto recuperado. Cá dentro, é a modernidade e o conforto citadino que 
ditam o conceito. “Totalmente rústico não era bem o nosso estilo”, confessa Luís.

Terraço com bar e música no Verão

Por estes dias, o tempo não convida a banhos de sol prolongados, mas 
sobre a ala da piscina interior abre-se um espaçoso terraço, com esplanada e 
espreguiçadeiras, acessível a partir do primeiro andar. Lá ao fundo, avista-se o 
mar entre o casario da Praia da Luz. Durante os meses de Verão, é instalado 
um pequeno bar, com snacks e bebidas. Um músico local vem animar o início de 
cada noite. “É um ambiente sossegado mas bom”, garante Luís.

A mulher, Margit, alemã radicada em Portugal há 32 anos, é quem trata de toda a 
decoração. A filha, Jacqueline, ajuda na gestão da unidade. São transversais as 
cores neutras e alguns materiais (como a madeira, o aço, o vidro ou a ardósia) 
mas, de tempos em tempos, quase tudo o resto muda. Por agora, é o azul-
turquesa que desponta em bancos e almofadas. Nos quartos, o preto e o branco 
garantem uniformidade aos 15 espaços, todos diferentes entre si (têm entre 29 
e 55 metros quadrados, disposições e elementos decorativos diferentes, mas 
todos com varanda ou terraço independente e pavimento aquecido nas casas 
de banho). O resultado é um misto de dois mundos: o sossego, o ar livre, os 
produtos da terra e o carácter mais familiar e descontraído dos pequenos hotéis 
rurais e o conforto, o design contemporâneo e a qualidade de serviço de uma 
unidade de topo.

Ao jantar, feito por marcação antecipada, serve-se “cozinha portuguesa moderna 
um bocadinho diferente”. Todas as manhãs, o chef da casa deixa o menu para 
aquela noite junto à recepção. Inclui entrada, um prato de peixe, carne ou 
vegetariano e sobremesa e custa entre 29€ e 31€, sem bebidas incluídas. “O 
hóspede pode jantar cá todos os dias e só ao 21.º começar a repetir a ementa”, 
garante Luís. A sobremesa foi o que mais nos ficou na memória: marmelos do 
pomar flambeados com gelado de nata e nozes. E, ao pequeno-almoço, uma 
das melhores marmeladas caseiras que já provámos.

As histórias do hotel dão ritmo ao jantar. Como a do hóspede milionário que, 
depois de vir todos os anos, várias vezes por ano, pediu a Luís que o ajudasse 
a procurar uma casa na praia da Luz. “À tarde, já tinha a casa comprada”, ri-
se. Ou como aquele mês em que o hotel fechou para servir de cenário a uma 
temporada da versão alemã do reality show The Bachelor. Cerca de 80% dos 
hóspedes são alemães e houve quem reconhecesse a sala ou o jardim. Chega 
a ser surpreendente como é que, até agora, o hotel se manteve praticamente 
desconhecido por cá. Mas não deve ser por muito mais tempo.
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Selon la légende, les neuf Iles volcaniques des Azores 
font partie des restes de la légendaire Atlantide disparue. 
L’incroyable beauté des îles en fait des lieux magiques.

Azores

Sur l’Océan Atlantique, a un tiers de chemin entre le Portugal et New-York, les 
Azores forment un archipel inhabité jusqu’a ce que les portugais le découvrent 
en 1427. Des lacs spectaculaires remplissent les anciens cratères des volcans 
et des sources d’eau minérale bouillante jaillissent des rochers. Les champs 
ressemblent à des patchworks et les maisons, blanchies à la chaux et 
couronnées de tuiles brunes forment des villages qui se distinguent du paysage 
vert éblouissant.

Amarrés aux ports, il y a des bateaux de tous les modèles et de toutes les 
dimensions.
São Miguel est l’ile la plus grande, très connue pour l’énorme cratère qui forme 
deux lacs attenants, aux belles couleurs bleu saphir et vert émeraude.
Dans des marmites en fer, sellées et enterrées au sol près des sources d’eau 
bouillante, on cuisine des soupes et des plats cuits qui sont des véritables 
spécialités au gout sans égal. Le principal centre urbain, Ponta Delgada, exhibe 
des églises merveilleuses du XVe et XVIe siècles dont l’intérieur baroque est 
fabuleux. Et il y a aussi la céramique de Lagoa, peinte à la main, exemple typique 
de l’artisanat local.

Santa Maria est une autre des Iles orientales où il y a des plages tentantes au 
sable blanc, des grottes cachées, des escarpes abruptes et de belles forteresses.
Pas loin, les visiteurs de l’île de Faial, sur le groupe central de l’archipel, seront 
éblouis par la Caldeira, un immense cratère vert, et ravis de connaitre Horta, une 
ville où les marins et les navigateurs s’arrêtent depuis toujours. Quat à l’île de 
Faial elle tient son nom des arbustes de hêtre (faia) abondants dans la région.
De l’Ile de Faial on aperçoit Pico, le point le plus élève du territoire national, avec 
son sommet couvert de neige blanche et le mystérieux paysage de lave noire.
La capitale de l’île Terceira est Angra do Heroismo, classée Patrimoine Mondial 
par 1’UNESCO, un exemple d’une ville de la Renaissance, avec  ses rues 
symétriques bordées de maisons seigneuriales et d’églises imposantes. Jadis, la 
ville était le point de rencontre des marins qui s’y arrêtaient en route vers l’Inde. 
L’île Terceira est également connue pour ses «touradas» aux caractéristiques 
particulières, car le taureau y est conduit dans les rues, attaché par des  cordes. 
Les Iles Graciosa et São Jorge, à la végétation exubérante, font également partie 
du groupe central de l’archipel.

L’île des Flores se trouve au groupe occidental avec un paysage découpé, des 
lacs formés sur des cratères et une grande variété de fleurs sauvages. L’île est 
très connue pour son artisanat en écaille de poisson et moelle de figuier. Corvo 
est l’île la plus petite de ce groupe où se trouve le plus petit village du Portugal 
avec un peu plus de 400 habitants. A l’intérieur du cratère il y a une mystérieuse 
formation de neuf roches dont la configuration correspond à celle des neuf îles 
de l’archipel.

Les Azores sont un paradis pour l’explorateur, mais vous y trouverez également 
d’excellentes conditions pour la pratique du golf, du tennis ou de la grosse pêche.
Les délicieux fruits de mer, la pieuvre, les fromages savoureux, les ananas, le 
fameux vin de Pico et la célèbre liqueur aux fruits de la passion, sont de véritables 
tentations pour le palais.

Les Azores exhalent une magie qui éveille le désir pressant d’y retourner. ICEP
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Gadus Morhua - Bacalhau
Sim, vivemos num país profundamente corrupto

Por João Miguel Tavares

Já é hora de deixar de acreditar no Pai Natal e enfrentar a triste realidade: a 
cunha, o arranjinho e o amiguismo são a regra em Portugal.

No momento em que as suspeitas de corrupção atingem o Tribunal da Relação 
de Lisboa, depois de terem chegado a um ex-primeiro-ministro de Portugal e a 
figuras de topo da banca e das grandes empresas, se calhar já vai sendo hora 
de admitir que o país tem um gravíssimo problema com a corrupção, e que 
combatê-la deveria ser uma prioridade absoluta do Estado e da sociedade no 
seu todo.

Aquilo que acabo de escrever pode parecer uma banalidade, mas infelizmente 
não é — e não é porque a crítica à corrupção portuguesa vem sempre 
acompanhada de uma série de ressalvas piedosas, que me parecem cada vez 
mais insuportáveis. Ressalvas como: “cuidado com o populismo; não sejamos 
sensacionalistas; convém não generalizar”. Ora, o meu ponto é precisamente 
este: convém generalizar. Mais: é fundamental generalizar. E é essencial não 
confundir a denúncia violenta da corrupção com uma qualquer cedência ao 
populismo.

O país tem de ser cada vez mais rigoroso nos seus códigos de ética exactamente 
porque o tráfico de influências é o pão nosso de cada dia. Quando o Ministério das 
Finanças é vasculhado pelo Ministério Público à procura de favores praticados 
por Mário Centeno em troca de dois bilhetes para a bola, tudo indica haver uma 
desproporção enorme entre a gravidade da busca e o ridículo do crime em causa. 
Eu junto-me àqueles que esperam que as autoridades judiciais tenham andado 
a explorar algo mais do que um par de assentos no camarote presidencial do 
Estádio da Luz. Mas isso não significa que Centeno tenha procedido bem. Na 
verdade, procedeu muito mal, e é crucial que todos tenhamos consciência — a 
começar pelo ministro das Finanças — de que o país necessita de estabelecer 
rapidamente um ring-fencing absoluto entre a política e o futebol.

A razão é óbvia: existe uma altíssima probabilidade de os negócios da bola 
envolverem dinheiro sujo e operações ilegais. Qualquer pessoa que acompanhe 
o futebol português com um módico de atenção sabe que nem Luís Filipe Vieira, 
nem Bruno de Carvalho, nem Pinto de Costa são personagens recomendáveis. 
As instituições a que presidem merecem todo o respeito institucional, mas 
as suspeitas que recaem, ou recaíram, sobre eles deveriam obrigar todos os 
políticos eleitos a manterem-se à distância.

Ainda esta semana, Paulo Macedo, presidente da Caixa, recordava uma 
declaração de 2016 de Subir Lall, antigo chefe de missão do FMI: “Os bancos, 
de forma geral, não se focam no lucro. Parecem estar muito mais concentrados 
numa actividade bancária assente nas relações.” Esta prioridade dada às 
relações deve ser extrapolada para quase tudo em Portugal, e certamente para 
as amizades entre presidentes de clubes, políticos, banqueiros e juízes.

Partilho esta parábola cheia de sabeoria!
frei Eugénio

Diz uma parábola judaica que certo dia a mentira e a verdade se encontraram.

A mentira disse para a verdade:

- Bom dia, dona Verdade.
E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu 
nuvens de chuva, vários pássaros cantavam e assim, vendo que realmente
era um bom dia, respondeu para a mentira:
 - Bom dia, dona mentira.

- Está muito calor hoje, disse a mentira.

E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou.
A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se das suas
vestes, pulou na água e disse:
-Venha, dona Verdade, a água está uma delícia.

E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou as suas vestes e mergu-
lhou, a mentira saiu da água, vestiu-se com as roupas da verdade e foi-se 
embora.
A verdade, por sua vez, recusou vestir-se com as vestes da mentira e, por não
ter do que se envergonhar, saiu nua, a caminhar na rua.

Mas viu que, aos olhos das pessoas, era muito mais fácil aceitar a mentira ves-
tida de verdade, do que a verdade? nua e crua.
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A PONTE ENTRE A CULTURA E A 
CIVILIZAÇÃO
      Os termos Cultura e Civilização em título revestem aqui o sentido 
epistemológico que lhe confere Oswald Spengler (1880-1936) no seu livro “O 
Declínio do Ocidente”, e mesmo Nietzsche, com a sua crítica violenta aos valores 
do mundo ocidental. 

A Cultura é entendida como um complexo de ideias e 
valores éticos e estéticos criados e cultivados pelas 
elites intelectuais das comunidades, configurando uma 
visão particular do homem, da vida e do mundo. Tudo 
se exprime basicamente na Filosofia, nas Ciências e 
nas Artes. Desta sabedoria o homem foi fazendo as 
suas interpretações e aplicações práticas, visando 
os aspectos utilitários e funcionais do seu modo de 
viver, no seio de sociedades estruturadas e reguladas 
por normas. E assim surgiram as civilizações, com 
os seus padrões de desenvolvimento e os seus 
interesses vitais, estes nem sempre, ou raramente, 
coincidindo com os de comunidades ou nações 
vizinhas em disputa de espaços limítrofes. É claro 
que os germes da conflitualidade, ontem como hoje, radicam no seio das 
próprias comunidades, opondo classes ou grupos diferentes, mas é na relação 
com o outro, o estranho, o desconhecido, que emerge a natureza obscura, 
contraditória, conflituosa e violenta do ser humano. A escala das confrontações 
é variável e circunstancial, indo de questões menores passíveis de resolução 
pela negociação e pela diplomacia, a conflitos bélicos de grandes proporções e 
devastadoras consequências, envolvendo nações e coligações de nações. 

É neste complexo de realizações, idealizações e ambições de índole material 
que se traduz a Civilização como a conhecemos. Ela é a expressão do mundo 
material que emana da Cultura, ou seja, do mundo das ideias. No entanto, há 
uma relação de causalidade entre uma e outra, ou, melhor dizendo, ambas 
têm a sua origem num mesmo legado intelectual. Mas com uma diferença 
significativa na sua natureza intrínseca. Enquanto a Cultura é de estirpe 
genuinamente espiritual, isto é, intelectual e volitiva, a Civilização é do domínio 
emotivo, instintivo e imediatista. Enquanto a Cultura se atém a uma atitude 
sistematicamente reflexiva, crítica, inovadora e renovadora, questionando os 
fundamentos da essência do ser para melhor perspectivar a sua evolução e o 
seu futuro, a Civilização é o respaldo de uma atitude de aceitação dogmática, de 
um automatismo utilitarista, de um ajustamento a princípios que não questiona e 
procura simplesmente converter em fórmulas de aplicação prática.

Quando se diz Civilização, está obviamente em causa o mundo ocidental e 
cristão (legado das culturas greco-latina e judaico-cristã), e com razão, já que 
ele é que dominou o percurso trans-histórico da humanidade nos dois últimos 
milénios. Para o bem e para o mal, convenhamos, ostentando duas faces 
distintas e contraditórias: o progresso material e altos padrões de vida, fruto 
das ciências e das inovações tecnológicas; o protagonismo dos conflitos bélicos 
mais dilacerantes da história.

É aqui que entra Spengler e o seu livro “O Declínio do Ocidente”, editado logo 
a seguir à I Guerra Mundial, com a tese de que a cultura (subentenda-se, 
civilização) ocidental havia perdido o seu ciclo vital e caminhava irreversivelmente 
para o fim, à semelhança do que acontecera com outras anteriores que tiveram 
o seu apogeu – como a babilónica, a egípcia, a grega e a romana. Aquele 
filósofo e historiador, perante os sinais que emite este nosso mundo actual, teria 
porventura razões acrescidas para revalidar inequivocamente a sua tese. Do 
mesmo modo, Nietzsche certamente que o secundaria com a visão ainda mais 
radical da sua filosofia moral expressa nas suas dissertações em “Vontade de 
Poder”, em que estabelece a relação entre Cultura e Civilização, preconizando 
que o desenvolvimento desta conduzirá a uma decadência cultural.

De facto, o que vemos acontecer no mundo em nada nos tranquiliza. Dos 
escombros da II Guerra Mundial pretendeu-se construir uma nova ordem mundial, 
promissora de paz, mas ela não surtiu o efeito desejado. Presa por arames 
durante o período da chamada Guerra fria, teve ao menos a virtude de evitar 
um conflito declarado entre as duas grandes potências do sistema bipolar. Ruído 
o Bloco Leste, entrou-se no actual sistema multipolar, que é contemporâneo 
de uma globalização sob a égide de um neoliberalismo que sobrevaloriza o 
capital e a lógica do negócio, em detrimento da Cultura no sentido que aqui lhe 
reconhecemos, ou seja, a dignificação do ser humano como um valor supremo ou 
o objectivo principal da marcha civilizacional. Só para citar um exemplo, quando 
uma fábrica multinacional fecha as suas portas num país europeu ou americano 
para as reabrir onde pode maximizar os seus lucros, por recurso a mão-de-obra 
muito mais barata e em condições infra-humanas, quase de escravidão, não se 
pode dizer que a civilização esteja no bom caminho e que esta globalização sirva 
os valores e os princípios que enformam a Cultura.

Bastará olhar para a qualidade média dos actuais e recentes actores da cena 
mundial para se perceber que a sociedade humana não soube ou não consegue 
renovar o cardápio de princípios orientadores da liderança política que o actual 
progresso material exige. E quando, sobretudo, se vê ao leme da potência 
mundial mais poderosa uma criatura da estirpe de Donald Trump, instala-se 
então a intranquilidade. Que confiança pode inspirar um homem cuja palavra de 
ordem é “America First”, que constrói muros na fronteira com o seu vizinho a sul, 
que rasga acordos internacionais de cooperação assinados pelo seu antecessor, 
que trata com desdém xenófobo e racista povos de outras etnias e quadrantes 
geográficos?

Para compreender a dinâmica das forças vitais do planeta e reagir aos seus 
desafios, não basta o progresso tecnológico e o desenvolvimento material. É 
preciso olhar atentamente para a Cultura, renovando as suas valorações éticas, 
morais e estéticas, para que o homem não fique refém do mundo artificial das 
suas criações. Só assim se habilita a interagir harmoniosamente com o mundo 
natural e a respeitar a vida e a dignidade humanas como um valor absoluto. 

Tomar, 28 de Janeiro de 2018
Cor. (Ref.) Adriano Miranda Lima

Projecto de ampliação do Mónaco para o 
mar...
Vejam o Link no final do email e percebam o futuro projecto do Mónaco, que 
rouba 350 mil m2 ao mar para urbanizar.

Um megaprojecto do Mónaco vai roubar ao mar 350 mil metros quadrados 
para ampliar a superfície urbanizável. Nesse espaço nascerá uma nova cidade 
ecológica.

O príncipe Alberto II acabou de lançar o mais ambicioso projecto urbanístico da 
história do Mónaco, e um dos mais ambiciosos da história da construção de luxo 
da nossa civilização: construir no principado uma nova cidade, um novo “bairro” 
residencial aquático e parcialmente submarino, ecológico, destinado a negócios 
cosmopolitas, ao ócio e ao ultra luxo.

Para este megaprojecto imobiliário o Mónaco vai roubar ao Mediterrâneo entre 
300 mil e 350 mil metros quadrados, uma superfície considerável para um Estado 
que tem apenas dois quilómetros quadrados de superfície.

Os primeiros projectos apresentados a uma certa elite da arquitectura e do 
urbanismo mundial datam de 2007 e 2008. Mas com o estalar da crise financeira 
os trabalhos foram repentinamente interrompidos. O príncipe Alberto desejava e 
deseja que o novo Mónaco do século XXI tenha um duplo financiamento, público 
e privado.

Depois de cinco anos de espera, os conselheiros financeiros do príncipe, em 
Paris, Londres e Nova Iorque, consideram que chegou o momento de realizar o 
projecto de extensão do Mónaco. Assim, até final de Julho vários construtores 
internacionais serão convidados a apostar no projecto.
 
 http://www.youtube.com/embed/ozvvIX187T8?feature=player_detailpage


