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D’HABITATION DE LAVAL

Arqueologia

Descoberta cidade tão grande que 
demorará 50 anos a ser revelada

Foto: DR/JN

Uma equipa de arqueólogos bolivianos descobriu uma cidade subterrânea, 
do período pré-inca, em Tiwanaku. A cidade e tão grande que especialistas 
acreditam que as escavações podem durar até 50 anos.

“Com novos dados obtidos com a ajuda de tecnologia evoluída foi encontrada 
uma cidadela pré-hispânica fora do perímetro arqueológico, onde foi detetada 
uma praça subterrânea e duas plataformas daquilo que é considerado ser uma 
pirâmide”, revelou o Ministério da Cultura da Bolívia.

A descoberta foi feita durante os trabalhos de conservação e preservação de 
Tiwanaku, classificado como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, 
em 2000.

Segundo a equipa de especialistas envolvida nas escavações, os trabalhos 
arqueológicos poderão demorar cerca de 50 anos até estarem completos.

“As principais escavações serão feitas no sudoeste e no norte, com o objetivo de 
confirmar os dados recolhidos”, disse Julio Condori, responsável pelo Centro de 
Investigação Arqueológica, Antropológica e Administrativa de Tiwanaku.

O complexo de cerimónias de Tiwanaku, localizado a 71 quilómetros de La Paz, 
conta com os templos construídos em honra de Kalasasaya e Puma Punku. 
Acolhe ainda a Porta de Sol, a Pirâmide de Akapana e vários monólitos.
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E aos costumes disse nada...
O pm Justin Trudeau, denegou uma cidadã canadiana que o interpelou 
durante uma reunião de liberais, sobre os problemas ocasionados pela 
migração ilegal.

Ao fazê-lo, Justin Trudeau caiu num tremendíssimo erro ao derespeitar 
o mais sagrado dos valores canadianos que é, o direito à liberdade de 
expressão e de opinião, ciosamente guardados e inscritos na Carta de 
Valores e Liberdades Canadiana que o seu pai, com tanto empenho 
defendeu, ganhando, por isso, o respeito da população.

Procurando seguir na esteira do pai — grande à vontade verbal e 
promessas a granel  para nunca cumprir — Justin Trudeau não parece 
ter nascido para ser PM. Estranhamente lembra mais um miúdo que 
se diverte utilizando o país como jardim de infância, onde os parceiros 
mudam de entraje e de cenário, consoante os jogos que se propõem 
comunizar.

Para melhor se compreender a sua liderança num partido ainda 
traumatizado pelos escândalos e corrupções desastrosas, direi que foi 
por simples balancear dos votos — de forma inesperada — que Justin 
Trudeau conseguiu passar por entre dois adversários aguerridos, com 
feitos provados e de longe muito superiores ao “filho a papá”.

Lembremos os factos: na campanha eleitoral federal de 2011, Jacques 
Layton surge nos horizontes políticos canadianos como um Deus 
da mitologia grega. Tirando partido de ter nascido em Montreal e aí 
crescido e estudado até à adolescência, Jacques, bom tribuno, falava 
correctamente Francês, tornou-se desde logo no “menino Jesus” 
da grande maioria quebequense sobretudo, das alminhas simples e 
caritativas, tipo ratas de sacristia. Não eram poucas as pessoas que 
imaginavam que Jacques Layton — portanto deputado em Alberta — se 
candidatava no seu “patelin”, por vezes distanciados por quilómetros 
uns dos outros. Esta inocência política verificada no Québec mas 
também em todo o país, de costa a costa, determinou o apurammento 
eleitoral, elegendo autênticos “poteaux” que desconheciam mesmo a 
localização das circunscrições, onde foram inscritos como candidatos 
a deputados. Criaram assim, situações caricatas, desprovidas de bom-
senso, que transformaram um acto sério e fundamental, numa comédia 
eleitoral. Desta forma lembramos os casos da empregada de bar em 
Otava que se encontrava de férias em Las Vegas, quando foi informada 
de ter ganho uma circunscrição — aonde nunca tinha ido — tornando-
se assim em deputada federal. Outro caso muito comentado, foi o do 
estudante  igualmente eleito deputado numa circunscrição no Québec, 
cuja localização desconhecia totalmente...

Na linguagem politica, chama-se “poteau” a todo o indivíduo que empresta 
o seu nome para uma lista de candidatos, a fim de tal partido apresentar 
o número total de representantes nas circunscrições nacionais. Somente 
para isso. Normalmente, este tipo de candidatos são apenas figurinos, 
que não se apresentam em lado nenhum e servem exactamente para a 
função a que foram destinados: “prête-nom”. Testa de ferro.

Ora, em 2011, na campanha eleitoral federal, com esta táctica e o 
“carisma” de Layton, nas sondagens realizadas, dir-se-ia que o país 
seria colorido de laranja de extremo a extremo. Porém, o que se receava 
aconteceu e, em Agosto de 2012, Jacques Layton falecia entre os seus 
em Toronto. Seguiu-se uma campanha de liderança no partido a que 
Thomas Mulcair se impôs, tornando-se depois chefe da Oposição Oficial.  
Chegados às eleições de 2015, Mulcair imaginava-se já como PM e 
desdenhando Justin, convencido de conseguir os mesmos resultados 
que Layton quatro anos antes com os seus “poteaux”,  atacou a fundo 
Stephen Harper, não realizando o perigo que se antevia vindo dos 
liberais. E o pior aconteceu. Sem verdadeiro adversário que o impedisse 
o PLC dirigiu-se alegremente para a meta.

O partido conservador de Stephen Harper — que obteve excelentes 
resultados durante os oito anos em que formou governo, tinha dois 
grandes problemas a resolver: um, o desejo do  público de mudar o 
horizonte político; o segundo, tratava-se da tradição canadiana de nunca 
ter levado ao poder um partido pela terceira vez consecutiva. Logo, os 
ataques fulminantes de Mulcair contra Harper, acusando-o de todos 
os males da terra, fizeram efeito na decisão nas urnas, onde, aliados 
à quebra de qualidade de muitos representantes NPD, permitiram a 

Trudeau ultrapassar todas as previsões e formar um governo maioritário, 
ficando uma população à deriva, ao sabor das ideias e decisões  imaturas 
saídas de um chefe sem qualidade. Comprovadas em várias ocasiões.

Toda a Europa tem sofrido e muito ainda terá a suportar, com a invasão 
sem conta nem medida de populações vindas de países muçulmanos 
de diferentes origens. A Alemanha pretendia aceitar um milhão de 
migrantes que logo de início, desprezaram as leis e as tradições alemãs, 
assaltando e destruindo, numa manifestação de violência que não 
poupava nem respeitava ninguém. Absorta e convicta da justeza da sua 
decisão, Markel terá dado instruções à polícia e à imprensa alemã, para 
nunca acusarem os migrantes de qualquer ofensa pública ou ataque 
de origem sexual. Foi o melhor dos encorajamentos que poderia ter 
dado aos migrantes fora-da-lei. Hoje, Merkel quer controlar as acções 
dos facínoras que se instalaram na Alemanha, controlar as fronteiras e 
meter ordem no país. Ainda irá a tempo?

Por todo o lado os membros da União Europeia estão construindo 
barreiras nos limites das suas fronteiras, ao mesmo tempo que fazem 
reflexão sobre o caminho a seguir, enquanto que continuam diariamente 
a desembarcar nas costas europeias centenas de migrantes vindo do 
norte de Àfrica.

Nesse espaço de tempo, Trudeau, feito pai Natal do Norte, provocador 
e insensato, aceita todos os que são recambiados dos USA. E não só. 
Alarga as quotas.

Por isso Mme Diana Blain, de 74 anos, antiga enfermeira, perguntou 
ao PM:”Quando é que ele conta remeter os 146 milhões de dólares 
que deu aos imigrantes ilegais. Trata-se de dinheiro dos nossos 
impostos. Como resposta Trudeau disse que eu não tinha lugar naquele 
agrupamento. Respondi-lhe perguntando se ele se sentia tolerante com 
os Quebequenses de origem. Sem justificações capazes chamou-me 
recista e intolerante”- disse a queixosa.

Neste jogo  de manifestações de hipocrisia e negação no seio do poder 
público, os mentores encontraram os chavões que lhes convém e que 
incomodam alguns. Quando não têm respostas ou não lhes agradam 
as perguntas, acusam de racismo, facismo, intolerância etc. É o tipo de 
rolha que serve a fecharem a discussão e a boca a quem alterca...

Para além do mais, a senhora Blain, foi maltratada pelos gorilas da 
guarda pessoal do pm, de quem ela pensa apresentar queixa formal no 
tribunal. Veremos no que resulta...

Acrescente-se apenas que Justin Trudeau, para além da ofensa do não 
respeito dos direitos fundamentais da cidadã, insultou-a sem razão e 
ultrapassou os seus poderes e estatura de homem de Estado.

E, aos costumes disse nada...
Raul Mesquita
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4 juillet, sainte Elisabeth de Portugal, 
(ou Isabelle d’Aragon) 1271- 4 juillet 1336.

« La paix est l’harmonie dans l’ordre, c’est pourquoi il ne peut y avoir de paix 
que dans la juste sujétion de l’homme à Dieu, de la chair à l’esprit, du temporel à 
l’éternel. Cette harmonie dans l’ordre, c’est la grâce même de Jésus-Christ, qui, 
après que le péché est détruit, nous réunit à Dieu, comme Lui et son Père sont 
une identique essence. »

Élisabeth (Isabel) sans doute née à Saragosse, était la derniè re des six enfants 
de Pierre III d’Aragon et de Constance, petite  fille de l’empereur Frédéric II. Elle 
reçut au baptême le nom de sa grand-tante, sainte Élisabeth de Thuringe (1207-
31). Au moment de sa naissance son père, infant du royaume d’Espagne, était 
presque continuellement en conflit avec le roi Jacques Ier, mais la naissance 
d’Élisabeth fut l’occasion de faire la paix au point que Pierre confia l’enfant 
à son père, qui en prit soin. L’ange de la Paix, comme on l’a appelée 
parfois, perdit à l’âge de six ans son grand-père (1276) qui, après une vie 
qui n’avait plus été toujours exemplaire, avait fini ses jours sous l’habit 
cistercien.

Nous sommes à la fin d’une vacance du Siège apostolique de trois ans, le 
Bx Grégoire X accédant au trône pontifical, Michel Paléologue empereur 
de Byzance et saint Louis IX roi de France étant dans la dernière année 
de sa vie terrestre.

Epouse modèle

A peine l’enfant fut-elle arrivée à l’âge de douze ans qu’elle fut demandée 
en mariage par le prince héritier d’Angleterre, par celui de Naples et par 
le roi Denys de Portugal. Destinée au roi Denys de Portugal (1283), elle 
fut reçue à Bragance où elle menait une vie austère, priait beaucoup et se 
dépensait avec ses dames d’honneur pour les pauvres et les malades. Son 
premier enfant, Constance, naquit le 3 janvier 1290 (elle devait épouser 
dans la suite le roi Ferdinand de 
Castille ; tous deux moururent encore 
jeunes, Ferdinand quelque temps 
avant Constance, et celle-ci en 1313). 
Le deuxième enfant, Alphonse, qui fut 
l’héritier du royaume de Portugal, vint 
au monde le 8 février 1291.

Après ces quelques années passées 
dans la paix familiale, commença 
pour la reine une vie privée pleine de 
souffrances, à cause de la conduite 
licencieuse du roi Denys. Elisabeth 
endurait ses peines et chagrins sans 
se plaindre, éduquant même les 
enfants qui n’étaient pas les siens. Elle 
se taisait et priait sans faire aucune 
remarque sur sa situation pénible.

Les conseillers du roi se plaignirent 
des dépenses que la reine faisait, 
dépensant sans compter pour les nécessiteux. Dinis Ier décida d’intervenir et, 
la rencontrant un jour, lui demanda ce qu’elle cachait dans son tablier. Elisabeth 
lui répondit qu’il s’agissait de roses pour la chapelle. Comme on était au mois de 
janvier, et que cette floraison paraissait improbable, il somma son épouse de lui 
montrer ce qu’elle transportait. Celle-ci ouvrit son tablier et ce furent des roses 
qui apparurent. Devant ce miracle le roi n’intervint plus dans les œuvres pieuses 
de son épouse.

Reine modèle, mère du peuple exemplaire

Son fils Alphonse écoutait toutefois d’autant plus vite les instigations à la révolte 
de la noblesse qui craignait que les bâtards du roi n’obtinssent trop d’influence 
dans le pays. La rébellion ne pouvait plus être évitée. Tout le temps de cette lutte, 
Élisabeth choisit le parti du roi et essaya à plusieurs reprises de réconcilier les 
deux adversaires. Comme ils étaient sourds à ses exhortations, elle multiplia ses 
prières, ses jeûnes et aussi ses lettres de reproches à son fils.

Le roi, croyant aux calomnies, accusa la reine d’être la cause du désaccord et 
l’exila dans la forteresse d’Alenquer. Mais elle continua ses efforts pour le retour 
de la paix. Le roi, reconnaissant son erreur, la rappela et lui donna la ville de 
Torres-Vedras. Lors d’un siège de Coimbra par Alphonse, Élisabeth vint elle-
même au milieu des combattants et réussit à réconcilier père et fils. Quelque 
temps après, la guerre ayant recommencé, elle fit de même à Lisbonne et réussit 

à établir une paix définitive. Une plaque de marbre indique encore le lieu de 
cette intervention de l’ange de la Paix. La sainte reprit son rôle de pacificatrice 
à l’occasion des guerres du roi Denys contre son frère Alphonse de Portalegre, 
puis contre Ferdinand de Castille. Le roi Denys, converti par les prières de sa 
femme, passa les dernières années de sa vie auprès de son épouse. Assisté par 
la sainte, il rendit son âme à Dieu en 1325.

Après la mort de son mari, Élisabeth prit l’habit du tiers-ordre de S. François et 
se dédia entièrement aux œuvres de charité.

Lors d’un pèlerinage à S. Jacques de Compostelle, elle offrit au sanctuaire la 
couronne d’or qu’elle avait porté le jour de son mariage. Elle eût voulu se retirer 
tout à fait de la vie publique et entrer chez les clarisses au couvent de Coimbra, 
dont elle était la seconde fondatrice, mais elle fut détournée de ce projet par des 
raisons d’État. Elle se contenta d’habiter une maison à côté du monastère vivant 
elle-même selon la règle du tiers-ordre. Ayant obtenu du S. Siège le privilège 
d’entrer dans le cloître, elle allait souvent chez les moniales pour s’entretenir avec 

elles (publicas et privatas identidem ad 
eas adhortationes habebat), disent les 
textes de la relation faite au consistoire 
secret d’Urbain VIII, le 13 janv. 1625). 
Dans sa maison il y avait toujours 
cinq religieuses du monastère avec 
lesquelles elle priait, récitait l’office et 
vivait en communauté.

Un deuxième pèlerinage de la sainte 
à S.-Jacques est mentionné : elle le fit 
à pied, déjà âgée de soixante-quatre 
ans, demandant l’aumône en route.

Apprenant peu après que son fils 
Alphonse et son petit-fils, le roi de 
Castille, avaient fait éclater la guerre, 
elle se rendit à Estremoz chez son fils. 
A peine arrivée, elle tomba malade. 
Tous les soins de son fils et de la 
reine Béatrice furent vains. Munie 
des sacrements, la sainte tertiaire de 
S. François, qui avait vécu pauvre au 
milieu des richesses, s’endormit dans 
le Seigneur, après avoir renouvelé sa 
profession de foi en invoquant la Ste 
Vierge. C’était le 4 juillet 1336.

Epilogue

Le corps de la reine Elisabeth, fut 
transféré d’Estremoz à Coimbra, est 
déposé au monastère des Clarisses ou 
les fidèles peuvent la vénérer.

En 1520, à la demande du roi Manuel 
Ie de Portugal, le pape Léon X autorise 
le culte, dans le diocèse de Coimbra ; 
trente ans après, Paul IV l’étend à tout 
le royaume.

Après sa mort, la sainteté d’Élisabeth fut marquée par un grand nombre de 
miracles, spécialement par l’odeur très suave de son corps exempt de corruption 
depuis bientôt trois siècles. En 1612 on retira du tombeau de marbre le corps 
entier d’Elisabeth, enseveli dans un drap de soie et placé dans un coffret de bois 
précieux recouvert de cuir : le visage de la sainte reine était encore régulier et 
souriant.

Alphonse, évêque de Coimbra, édifia une splendide chapelle. On y déposa les 
restes de la souveraine, dans une magnifique châsse d’argent massif.

Enfin, l’année du jubilé, le 25 mai de l’an mil six cent vingt-cinq, aux 
applaudissements de tout le monde chrétien, Urbain VIII l’a solennellement 
inscrite au nombre des Saints. A cette époque le Portugal est rattaché à la 
couronne espagnole sous le règne de Philippe IV d’Espagne.

La fête qui avait été transférée du 4 juillet au 8 juillet, par Innocent XII (1695) fut 
de nouveau fixée au 4 juillet par Paul VI.

Seigneur, source de paix, ami de la charité, vous avez donné à sainte Elisabeth de 
Portugal une grâce merveilleuse pour réconcilier les hommes désunis. Accordez-
nous, par son intercession, de travailler au service de la paix et de pouvoir être 
appelés fils de Dieu.
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A águia-imperial-ibérica já faz ninho em 
Serpa 
Serpa passou a integrar a restrita lista de concelhos no país onde a espécie, 
“criticamente em perigo”, nidifica. Praticamente afastada do país no início do 
milénio, está a ser lenta a recolonização da espécie em território nacional.

Por Cristiana Faria Moreira   
Foto José Luís Barros 

Só existem 500 casais no mundo e destes apenas 15 se encontravam em 
Portugal no ano passado, o que faz da águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) 
uma das espécies de águia mais ameaçadas do mundo. Contudo, durante este 
ano, e em plena época de reprodução, foi confirmada a presença de um casal 
em Serpa, alargando assim a área de presença da ave no país. 

Esta ave de rapina, nativa da Península Ibérica, é uma das mais ameaçadas 
da Europa e está entre as mais raras do mundo. Em Portugal, está classificada 
como criticamente em perigo, diz ao PÚBLICO Paulo Marques, coordenador do 
projecto LIFE Imperial, que tem como missão conservar a águia-imperial-ibérica.
Durante o século XX, esta espécie sofreu “um grande declínio da população”, 
sobretudo entre o final da década de 1970 e o início dos anos de 1980. No final 
do século, “estava praticamente extinta”. Se em Espanha o número de aves foi 
“muito reduzido” — para menos de 100 casais, aponta Paulo Marques —, em 
Portugal, esse declínio culminou no desaparecimento da população reprodutora. 
Só em 2003 a águia-imperial-ibérica voltou a fazer ninho no país.

Desde então, a espécie tem vindo a colonizar lentamente o território nacional, 
alcançando a região sul do país junto à fronteira, desde o Vale do Guadiana 
Castro Verde, Moura/Barrancos até Castelo Branco. Agora, Serpa acolhe 
também estas aves, tendo sido identificadas, em Julho, três crias quase prontas 
a voar, revelou a autarquia em comunicado.

Um regresso duradouro

Lançado em Julho de 2014, o projecto LIFE Imperial está desde então a 
acompanhar a lenta recolonização da espécie em Portugal, motivada pelo 
regresso destas aves a Espanha, que tem também em curso vários projectos 
de conservação.

O projecto, coordenado pela Liga para a Protecção da Natureza (LPN) e apoiado 
pelo programa LIFE da União Europeia, quer “ajudar a que o regresso da espécie 
a Portugal se faça de uma forma duradoura”, nota Paulo Marques.

A águia-imperial-ibérica é uma ave de grande porte, bico forte, garras robustas 
e uma plumagem variável até atingir a maturidade. Em média, vivem cerca 
de 16 anos. A plumagem dos adultos é negra, com as penas da cabeça mais 
claras e um bordo branco nos ombros que distingue a espécie. Dependente de 
habitats agro-florestais mediterrânicos, constrói os ninhos quase exclusivamente 
em árvores em “zonas calmas”, especialmente quando se estão a reproduzir. 
“São espécies que têm territórios muito largos que podem chegar aos quatro mil 
hectares”, explica Paulo Marques.

Não se sabe ao certo quais as razões pelas quais a espécie desapareceu do 
país. Mas a perda de habitat, com a destruição do matagal mediterrânico e 

dos montados, a alteração dos usos do solo, a construção de infra-estruturas 
e o desaparecimento de árvores de grande porte, contribuíram para o 
desaparecimento da espécie do país. Assim como o facto de a águia-imperial-
ibérica ser um predador de topo — como o lince ibérico e o lobo — e de ser 
perseguida por isso.

A sua dieta é essencialmente constituída por mamíferos e aves de médio porte, 
em particular o coelho-bravo, que tem também sofrido uma “grande perda 
populacional” nos últimos anos, associada a doenças como a febre hemorrágica 
e a mixomatose. Por isso, a escassez de alimento também contribuiu para a 
diminuição do número destas aves. 

O reforço da população destas presas é, aliás, uma das medidas do projecto 
LIFE Imperial que tem também promovido acções de conservação e vigilância de 
ninhos e construção de novos. Além da LPN, estão também envolvidos no projecto 
o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a EDP Distribuição, 
a Câmara de Castro Verde, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
e a GNR. Do lado de lá da fronteira, conta ainda com o apoio da Sociedade 
Espanhola de Ornitologia (SEO BirdLife) e TRAGSATEC, uma empresa 
tecnológica especializada em agricultura, florestas e desenvolvimento rural.

Qual o preço do negócio na China?
As notícias de que o Google está a planear um regresso do seu motor de busca à 
China suscitaram críticas negativas. O novo serviço de pesquisa, a concretizar-
se, deixará de fora resultados incómodos para o governo, como questões 
relacionadas com direitos humanos ou com a oposição política – era o que já 
acontecia antes e é o que pode voltar a acontecer, assim o queira Pequim.

Foi em 2010 que a multinacional americana decidiu deixar de disponibilizar 
o seu motor de busca naquele país. Disse não estar disposta a continuar a 
pactuar com as regras de censura (o caso teve contornos nebulosos, como uma 
alegada intrusão das autoridades chinesas nas contas de Gmail de jornalistas e 
opositores políticos). Mas o Google nunca deixou inteiramente aquele país, onde 
tem escritórios, um centro de investigação e mais de 700 funcionários, e onde 
continua a disponibilizar algumas aplicações, como o Google Translate.

Porém, muito mudou desde a decisão de 2010. A China tornou-se um mercado 
praticamente incontornável para as grandes multinacionais de tecnologia 
ocidentais, em boa parte graças à disseminação dos smartphones e ao aumento 
dos hábitos de consumo online que vieram com esse pequeno computador de 
bolso. Os números contam esta história.

A China tem 731 milhões de utilizadores da Internet, sendo, de longe, o mercado 
com mais utilizadores. A União Europeia surge num afastado segundo lugar, 
com 398 milhões. O número de cibernautas chineses representa pouco mais de 
metade da população, o que significa que a margem para crescimento é grande 
(os dados são de 2016 e estão compilados no CIA World Factbook). Cerca de 
1400 milhões de pessoas têm um telemóvel; novamente, o maior valor no globo. 
O produto interno bruto, como é tantas vezes notado, cresce a ritmos superiores 
a 6% ao ano, embora o valor per capita ainda seja muito baixo.

Há mais números. Na China, onde a censura bloqueia o uso de serviços como 
o Facebook e o Twitter, os utilizadores de Internet têm alternativas locais, que 
se tornaram em negócios de muitos milhões. A Weibo é a maior rede social 
chinesa. As receitas desta empresa cresceram 76% no primeiro trimestre deste 
ano, para 350 milhões de dólares. No caso do Baidu – que oferece serviços 
como um motor de busca, mapas e espaço de armazenamento online –, as 
receitas cresceram 31%, para 3,33 mil milhões de dólares (nos mesmos meses, 
a Alphabet, o grupo dono do Google, facturou 31 mil milhões). O Alibaba é um 
gigante do comércio online, mas também tem operações noutras áreas, incluindo 
em inteligência artificial. Facturou 9,9 mil milhões de dólares entre Janeiro e 
Março, um crescimento anual de 61%.

Estes números explicam o interesse no mercado chinês (que não é um exclusivo 
do sector da tecnologia). Durante alguns anos, a China foi um importante motor 
para sustentar o crescimento das vendas de iPhones, quando os mercados 
ocidentais já estavam saturados de smartphones. Também a Amazon e a 
Microsoft têm operações no país. O Facebook provavelmente não terá a mesma 
sorte: uma tentativa de abrir um “centro de inovação” foi, ao que parece, rejeitada 
– mas não por falta de ofensivas de charme por parte de Mark Zuckerberg.

Qual é o preço a pagar para fazer negócio na China? Abra-se um motor de busca 
autorizado por Pequim e uma pesquisa por Tiananmen dá a resposta. Nem é 
preciso saber mandarim.
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Rosa dos Ventos Rose des Vents

Raquete a neve
Adapt. Raul Mesquita

Desconhece-se a data exacta da invenção da raquete a neve. Ele remonta 
provavelmente à pré-história.
O homem pré-histórico foi certamente desde cedo confrontado com a dificuldade 
de se deslocar rapidamente sobre terrenos nevados, para conseguir a caça 
indispensável à sua sobrevivência. Tinha portanto necessidade de aumentar a 
capacidade da superfície transitável.

Terá começado, sem dúvida, por amarrar ramos de pinheiro ou espineta debaixo 
dos pés. Depois, aperfeiçoou o sistema com a ajuda de madeira leve disposta em 
círculo a servir de moldura e no interior, entrelaçou tiras de cabedal para poder 
apoiar os pés, aumentando a superfície de apoio em largura e em comprimento, 
dividindo a pressão sobre a neve.

A raquete foi certificada por Strabon, geografo grego, tendo vivido aproxi-
madamente entre 64 anos a.JC. e 25 anos d. JC. Com os habitantes do Cáucaso 
que marravam superfícies planas de cabedal por debaixo dos pés e ao Arménios 
que utilizavam superfícies planas em madeira.

Os Ameríndios, quanto a eles, nunca utilizaram fixações rígidas (junção de 
bandas de madeira) como se encontram nas regiões montanhosas da Europa, 
verificadas por Strabon. Os Ameríndios inspiraram-se nos traços dos animais 
que eles caçavam pelas peles: a lutra, o castor, a raposa e o urso.
Raquetes a neve, Eastern Snowshoes.

Cada tribo autóctone fabrica as suas próprias raquetes. As formas são, assim, 
variadas: Montanheses, Hurons, Objiway etc. O entrelaçado varia também 
podendo ser composto de tiras de couro, de finas peles de animais esticadas ou  
de varas entrelaçadas, Distinguem-se 3 formas principais:

-Patas de urso: planas e de forma redonda, que lembra as pegadas do urso nos 
terrenos arborizados e acidentados.

- Algonquinos: a frente ligeiramente levantada e a moldura em forma de cauda 
de castor ou de peixe, 

Com uma cauda suficientemente longa para as pistas e espaços a descoberto.
- Yukon: frente bastante levantada e de forma estreita e longa, para poder 
deslocar-se rapidamente sobre terreno plano.
Para além disto, as dimensões variam em função da caminhada a fazer 
conforme o tipo de neve (profunda, ligeira e fofa ou espalmada), da topografia do 
terreno (lagos gelados e florestas: raquetes mais largas, montanhas: raquetes 
afuniladas), da actividade (transporte de cargas, caça com armadilhas ou 
exploração).

Diz-se frequentemente que os “Athapascans”, ameríndios da costa oeste, e os 
Algonquinos das regiões de Outaouais e dos vales do St-Laurent, aperfeiçoaram 
a raquete. A raquete dita athapascan tem uma forma reconhecível, a frente 
é arredondada ou pontiaguda, a cauda pontiaguda e, pelo menos, tem duas 
travessas em madeira e um entrelaçado de cabedal.
Tradicionalmente, a moldura da raquete era geralmente constituída de duas 
travessas de madeira de duas travessas de madeira de bétula ou espineta, la 
bétula era preferivelmente utilizada pela sua grande ligeireza. O entrelaçado 
era fabricado utilizando tiras de pele crua (de veado ou “orignal”), chamado 
“babiches”. 

Assim que o veado é abatido, os Innus entrepunham a fabricação de raquetes. 
Fabricando-as, os Innuts reconciliavam os mundos vegetal, animal e humano. 
Porque as raquetes ajudarão a caça para alimentar a família, a língua Innue 
eliminou a palavra “asham” (raquete) na categoria das palavras viventes.
A raquete permite andar na floresta ao abrigo do vento, de atravessar um lago 
sem o ter de o contornar e de apanhar o veado que, ele, se  enterra.
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Vindimas 2018: A apanha da uva começa 
na Quinta do Casal Branco, em Almeirim
A Quinta do Casal Branco organiza um programa de vindimas de uva branca 
que é uma oportunidade para conhecer uma das mais antigas castas da região 
do Tejo

Por Sandra Pinto/Visão

A centenária Quinta do Casal Branco, que se estende por uma herdade com 
mais de 1 100 hectares de terreno, em Almeirim, e tem uma tradição agrícola 
e vitivinícola com 200 anos, é a primeira da região do Tejo a fazer a vindima. 
Para participar no programa Fernão Pires do Casal Branco – Vindimas 2018, 
que decorreu na sexta, 24, e é um dos vários organizado pelos Vinhos do Tejo, 
foi  necessário fazer reserva até 20 de Agosto. No próprio dia, pelas 9 horas, os 
visitantes foram recebidos com um aperitivo, seguindo-se a partida de tractor 
rumo às vinhas, para participar na apanha da uva branca da casta Fernão Pires, 
uma das mais antigas e a mais cultivadas na região. Já na adega, pelas 13h30, 
fez-se a prova vínica comentada e almoçou-se (ementa depois definida) ao 
sabor de um branco de colheita jovem, outro branco com madeira, um tinto de 
colheita jovem e um branco de colheita tardia. Depois da vindima, e quando 
forem engarrafados, estes vinhos serão frutados, aromáticos e frescos.

6

A coragem do bom Papa Francisco
Há séculos que é sabido que várias altas dignidades eclesiásticas praticavam 
e ainda praticam a pedofilia. A Igreja Católica que Pedro nos deixou, jamais 
deveria pôr em causa a dignidade humana, aquando ocorrem escândalos de 
índole sexual. Ao longo dos tempos, é fácil verificar, a exemplo, o tempo dos 
Bórgias, onde as orgias sexuais eram o “pão nosso de cada dia”. Recentemente, 
nos Estados Unidos, uma entidade cardinalícia foi acusada e comprovada de 
abusos sexuais seus e de outros clérigos durante as últimas décadas.

O tema é obviamente “escaldante”. Pela primeira vez na História da Igreja e do 
mundo, o actual Pontífice vem declarar publicamente que reconhecia com 
“vergonha e arrependimento” o falhanço da Igreja de Roma, mais, declarava o 
Papa, “a Igreja Católica falhou redondamente em não ter punido com severidade 
os abusos sexuais de muitos clérigos ao longo de tempos passados”. Inédito 
é o facto e aqui realço esta questão de, pela primeira vez, um Papa se dirigir 
aos fiéis de todo o mundo, e não só, referindo os abusos sexuais e a chamada 
“cultura da morte” que a esconde e perpetua.

Ainda no seu discurso o Papa Francisco disse: “nesta carta aberta ao povo 
de Deus e a todo o mundo, refiro-me a todos os altos níveis da Igreja no que 
concerne aos recentes factos escandalosos ocorridos nos Estados Unidos”.  
Continuando a citar S. Paulo, refere o bom Papa Francisco: “O sofrimento vivido 
por grande número de menores, devido aos abusos sexuais de padres e de 
outros religiosos consagrados são um exemplo terrível para todos os homens 
de boa vontade”. O Papa termina afirmando que “estas práticas conduziram a 
humanidade em práticas ocultas e completamente inaceitáveis”. Ao finalizar, não 
quero deixar de referir/ que este foi e é um Papa inédito que não tem “papas na 
língua” e “pegou os toiros pelos cornos”.

Que Deus o proteja, enquanto nós, humanos, deveremos solidarizar-nos com 
esta atitude do bom Papa Francisco.

               Armando Rebelo

Livros recentes

“Mulheres de coragem” - Edições Colibri

A Drª. Maria do Céu Pires publicou, através das edições Colibri, uma obra 
dedicada às biografias de várias mulheres, que, com enorme coragem, lutaram 
por um mundo mais justo. O título divide-se em duas partes, uma composta por 
trabalhos e ensaios realizados nos percursos de mestrado e doutoramento e uma 
segunda parte, com textos vários publicados no jornal “Brados do Alentejo” e no 
blogue livre “O tornado”, entre 2016 e 2017. Vale a pena ler esta obra.

“Petiscos à portuguesa” - Guerra e Paz

A obra é uma panóplia com receitas dos mais tradicionais petiscos portugueses. 
Este título é uma achega importante para recordar e, porque não, confecionar 
as várias receitas populares da nossa gastronomia. Um título a adquirir, quanto 
mais não seja para, através do gosto, recordarem o seu país de origem, que é 
Portugal. 

 Suzi Silva 
   em espectáculo fad‘‘AZZ

      no Le Balcon
  6 de Setembro às 20 hrs

  463 Ste. Catherine ouest
 Montreal      H3B 1B1

514-528-9766

Faça a sua reserva
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L’île aux  eurs
L’île de Madère, avec son décor unique et 
un climat merveilleux, est l’endroit parfait 
pour passer des vacances à n’importe 
quel moment de l’année.

A 545 kilomètres de la côte ouest de 
l’Afrique et à 978 kilomètres du territoire 
continental portugais, l’ile de Madère est 
un miracle de la nature en plein Océan 
Atlantique. Il s’agit d’un local dont la 
beauté est impressionnante, la végétation 
exotique et on la lumière radieuse met 
en valeur le paysage éblouissant. Les 
montagnes descendent brusquement vers 
la mer et se perdent dans les profondeurs 
mystérieuses. Des  chutes  d’eau  se  précipitent 
en cascades par les rochers en traversant 
routes et chemins. 

Des masses de roche volcanique forment de véritables piscines naturelles d’eau 
chaude à Porto Moniz. Vers l’intérieur, les montagnes entourent des vallées 
inaccessibles, couvertes de végétation luxuriante dans un décor époustou ant. 
Dans les sommets, le coucher de soleil est un spectacle inoubliable. 
João Gonçalves Zarco et Tristão Vaz Teixeira, deux navigateurs du Prince Henri, 
ont été les premiers à découvrir cette beauté en 1420.

L’ile de Madère est ainsi devenue le point d’arrêt des navires qui se déplaçaient 
vers les lointains parages d’Asie et de l’Extrême Orient. Ils ont laissé sur l’ile des 
espèces de plantes exotiques qui se sont développées et qui ont proliféré grâce 
au sol volcanique riche et à la douce température de l’air.

La capitale, Funchal, est une ville portuaire très pittoresque avec beaucoup de 
restaurants qui vous tentent, tout au long des allées au bord de la mer. En passant 
par les vieilles ruelles vous verrez des maisons dont les portes et les fenêtres 
sont bordées de basalte noir, et vous trouverez de belles églises. Le Musée d’Art 
Sacre contient de nombreux chefs-d’œuvre portugais et  amands et des pièces 
très riches en argent qui datent du XVe et XVIe siècle, lorsque l’ile était prospère 
grâce au commerce du sucre. Le Musée Quinta das Cruzes possède de beaux 
exemplaires de l’art du XVIIIe siècle. L’ile de Madère produit des vins fameux a 
partir de vignobles cultivés en assises, ainsi que les délicates dentelles et les 
broderies exécutées à la main, les objets en osier, les fruits tropicaux, et les 
 eurs exotiques.

Les monarques et les personnalités célèbres ont toujours préféré les hôtels de 
Funchal. La ville est spécialement animée pendant les fêtes traditionnelles comme 
le mondialement connu feu d’arti ce de mondialement connu feu d’arti ce de la 
Nuit de l’An, sur la baie de Funchal.

Au long de la côte, à Câmara de Lobos, les pécheurs lancent des lignes à 3 000 
mètres de profondeur pour attraper le poisson-épée noir, une spécialité de l’ile. 

Le paysage est une source d’inspiration 
extraordinaire et on comprend pourquoi 
Winston Churchill a choisi cet endroit pour 
ses peintures. A quelques kilomètres le 
Cap Girão, la deuxième falaise la plus 
haute du monde. De l’autre côté de 
l’île vous trouverez le petit village de 
Santana avec ses typiques maisons aux 
toits de chaume.

Faites un tour organisé par les «levadas», 
des canaux d’irrigation construits pour 
transporter l’eau du haut des montagnes 
vers les fermes et même les villages. Si 
vous souhaitez un peu plus d’action, 
vous pouvez jouer au golf et au tennis, 
ou plonger dans les grottes sous-

marines, ou bien sentir l’émotion de la grosse pêche. Ne manquez pas de passer 
au Terreiro da Luta et faites l’expérience excitante de descendre la montagne, 
jusqu’au centre de Funchal, dans les traditionnels «carrinhos do monte» en osier, 
guides par deux hommes.
Et pourquoi ne pas partir à l’aventure un peu plus loin, en bateau ou en avion, 
jusqu’a l’ile de Porto Santo avec ses 9 kilomètres de sable, ou bien jusqu’a la 
réserve écologique des Iles Selvagens?

Madère est un véritable oasis tropical où on peut encore rêver du paradis.

ICEP



8

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

Partidos divididos sobre 
discussão do (smo) serviço 
militar obrigatório

As declarações do ministro da Defesa e a revisão do regime de incentivos que 
está a ultimar voltam a colocar a discussão sobre o regresso da obrigação de ir 
à tropa em cima da mesa. Só o PCP o defende, e os outros partidos preferem 
discutir medidas para aumentar a participação nas Forças Armadas.

Por Maria Lopes

Não foi a primeira nem segunda vez e certamente não será a última, mas a 
insistência com que o ministro da Defesa vem fazendo referências à necessidade 
de se discutir a reintrodução do serviço militar obrigatório (SMO) levanta dúvidas 
sobre quando isso poderá de facto acontecer e com que intenção. Entre os 
partidos, as opiniões dividem-se entre a defesa do regresso do SMO feita pelo 
PCP, a “nega” redonda do Bloco, e a necessidade de se avaliar e estudar o 
reforço de incentivos para aumentar a entrada e permanência de militares nas 
Forças Armadas, como dizem PS e CDS. No PSD, não há uma posição formal 
do partido, mas há deputados na Comissão de Defesa que são pessoalmente a 
favor do SMO, que terminou em 2004.

Há semana e meia, de visita ao contingente de fuzileiros portugueses em missão 

da NATO na Lituânia, Azeredo Lopes considerou que o regresso do SMO é uma 
“ideia interessante, mas que só deve ser discutida depois de 2019. A questão do 
serviço militar – voluntário e não o obrigatório – deve voltar à agenda política em 
breve: o ministro Azeredo Lopes disse que o Conselho de Ministros irá analisar 
em Agosto novos incentivos para a fixação de militares, que incluem a extensão 
do tempo máximo dos contratos até aos 18 anos (agora são seis). O governante 
anda a prometer esse pacote de incentivos há pelo menos ano e meio. Mas 
muito mais haverá a fazer nessa matéria, avisam os partidos.

Carlos Caldas: “Vamos transformar muitos cancros numa doença crónica”.
E é o PCP, defensor insistente do serviço militar obrigatório, quem considera ser 
preciso, além da sua reintrodução, repensar todo o sistema de incentivos das 
Forças Armadas (FA), porque os actuais “nitidamente não têm resultado”. Rui 
Fernandes, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, lembra que 
os salários são muito baixos (um recruta ganha 196 euros mensais, por exemplo) 

e que é preciso, “efectivamente”, promover a equivalência e a certificação dos 
cursos frequentados nas Forças Armadas com os civis, permitir formação aos 
militares antes de saírem das FA para se enquadrarem no mercado de trabalho, 
aumentar as compensações financeiras e materiais (como o fardamento, 
alimentação, transporte, pagamento de propinas e assistência na saúde). A que 
se soma a redefinição dos regimes de contrato: hoje podem ir até aos seis anos e 
isso “é como ter um precário de longa duração; não lhe dá segurança nenhuma”, 
classifica Rui Fernandes que acrescenta que os militares do quadro permanente 
também têm “condições salariais cada vez mais degradadas”.

O dirigente recorda que o partido se opôs ao fim do SMO, mas a reintrodução 
“não se faz num golpe de mágica” nem pode ser equacionada “numa visão 
instrumental,  porque se precisa de dez mil militares, porque é preciso combater 
o terrorismo ou fazer regressar os valores” da pátria. É preciso, diz, “com tempo”, 
estudar as “condições de logística e formação, identificar necessidades. Talvez 
demore mais tempo a repor do que levou a acabar com ele.”

No extremo oposto está o BE, cuja posição sobre as declarações de Azeredo 
Lopes se aproxima da do líder da Juventude Socialista que há uma semana 
criticou severamente o ministro da Defesa, por colocar em cima da mesa um 
tema que nem consta do programa de Governo. “A discussão do regresso 
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do SMO não faz qualquer sentido, é um retrocesso que o Bloco de Esquerda 
rejeita liminarmente. Alguns países retomaram, mas isso são opções políticas 
que fazem parte dos jogos da NATO”, afirma ao PÚBLICO João Vasconcelos, 
o deputado coordenador do BE na Comissão de Defesa. Os bloquistas são 
contra participação de Portugal em missões da NATO, da União Europeia ou “de 
qualquer outro interesse que não o do próprio país”, e rejeitam também iniciativas 
como o Dia da Defesa Nacional.

João Vasconcelos defende, porém, ser preciso “melhorar os salários e as 
condições de trabalho dos militares”, garantindo, por exemplo, a sua reinserção 
na vida activa depois dos contratos. Ao mesmo tempo, seria benéfico dar mais 
condições aos militares para aumentar a sua colaboração com a protecção civil, 
como tem acontecido no combate aos incêndios, acrescenta o deputado eleito 
pelo Algarve.

O equilíbrio do PS

Fazer a defesa tanto das críticas da JS ao ministro como das declarações de 
Azeredo Lopes é um equilíbrio difícil, mas é isso que o deputado socialista 
Ascenso Simões consegue. “Ambos têm razão e não são incompatíveis”, diz, 
argumentando ser necessário “ponderar novas realidades de incorporação nas 
Forças Armadas, tendo em conta os desafios que se colocam à defesa conjunta”, 
como futuras missões internacionais que o ministro conhecerá, mas não se deve 
discutir isso já, porque a questão do SMO, como diz a Juventude Socialista, não 
está no programa de Governo nem houve qualquer discussão sobre isso no PS.
Salientando que lutou contra o SMO como dirigente da JS, Ascenso Simões admite 
que actualmente faz uma avaliação mais flexível da questão precisamente por 
causa da envolvente internacional e da grande redução que as FA portuguesas 
sofreram entretanto – embora considere que Portugal deve manter o seu cunho 
primeiro atlantista e só depois europeísta e, por isso, deve continuar a seguir 
essencialmente os preceitos da NATO. Mas também acredita que a questão 
deve ser analisada de uma “forma mais holística”, alargada ao serviço cívico 
universal, que não se fique pelo conceito militar das guerras tradicionais mas 
inclua a protecção civil, a vertente ambiental ou a cibernética.

Para o CDS, que em 1999 votou ao lado do PS pelo fim do SMO e que tem 
uma matriz securitária, antes de se falar do regresso da obrigação de ir à tropa 
é preciso “saber se o actual modelo de profissionalização das Forças Armadas 
está esgotado”. “Nós julgamos que não está. Lançar o tema do SMO para o 
ar é dizer que não há outra solução, é afastar o debate”, critica João Rebelo, 
o coordenador centrista na Comissão de Defesa. Embora também não veja o 
serviço militar obrigatório como “um bicho papão - até porque foi positivo a criar 
ligações muito fortes entre a sociedade civil e as Forças Armadas”. Lembra que, 
legalmente, para retomar o SMO, “basta um despacho do ministro da Defesa”, 
porque é uma competência legislativa do Governo”

Embora com posição diferente da do PCP, João Rebelo toca nos mesmos 

pontos dos incentivos e das carreiras 
para defender a necessidade de rever 
todo o sistema de profissionalização. 
Tal como deve ser repensado o Dia da 
Defesa Nacional (que convoca todos 
os jovens que perfizeram 18 anos), 
que “pode passar a ser um evento 
de mais do que um dia”, e também 
reequacionada a ligação entre a Defesa 
Nacional e as escolas. O deputado do 
CDS defende também a “militarização” 
da formação da PSP e da GNR, que 
deveriam ter um tronco comum de três 
anos iniciais nas Forças Armadas. “A 
ética militar, de serviço e segurança 
pública, assim como a disciplina e o 
respeito pela hierarquia são noções 
fundamentais”, vinca.

PSD sem posição oficial, mas 
com deputados a favor.

Serviço militar obrigatório facilita 
acesso à pensão na Segurança Social

O social-democrata José Matos Correia 
é bem mais directo. “Já era mais do 
que tempo de se reflectir seriamente 
sobre o serviço militar obrigatório, com 
o qual concordo plenamente”, diz o 
deputado, vincando falar por si e não 
pela bancada do PSD – porque há 
muito que o partido não discute o SMO 

e não tem, actualmente, uma posição concreta sobre o assunto. O deputado 
que integra a Comissão de Defesa, acrescenta que, “tendo em conta a situação 
internacional, a dificuldade crescente e dramática de recrutar jovens para as 
FA, e até o que outros países estão a fazer com o SMO, o mínimo que deve 
fazer um país integrado na NATO e que leve a sério as questões militares é 
reflectir”. Já o coordenador do PSD na comissão, o deputado Pedro Roque, que 
o PÚBLICO não conseguiu contactar, também se tem afirmado publicamente a 
favor do regresso do serviço militar obrigatório.

Matos Correia lembra que a maioria dos partidos defende a necessidade de 
investimento nas FA. “Mas de que me adianta ter armas modernas, se não tiver 
pessoas para lidar com elas”, replica. Apesar de Pedro Passos Coelho ter tido 
um papel importante como líder da JSD na discussão da redução do SMO e 
depois na sua eliminação, Matos Correia é da opinião de que o assunto deve ser 
discutido no Parlamento e que “é uma questão demasiado séria para ser deixada 
nas mãos das ‘jotas’, para que estas possam decidir” sobre os “interesses 
estratégicos” do país.

Avante! Por PORTUGAL!
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par Soeren Kern

Traduction du texte original: EU Unable to Neutralize US Sanctions against Iran

•	 « Quiconque fera des affaires avec l›Iran ne fera PAS d›affaires avec les 
Etats-Unis. » - Le président américain Donald J. Trump.

•	 « L›UE demande à ses plus grandes entreprises de risquer la totalité du 
gâteau pour quelques miettes supplémentaires. » - Samuel Jackisch, 
correspondant à Bruxelles du groupe audiovisuel public allemand ARD.

•	 « Les amendes se chiffrent en milliards de dollars et représentent un 
risque qu›il est inutile de courir pour un petit contrat ou pour faire plaisir 
à un gouvernement européen. » - Un banquier d›investissement cité par 
Reuters.

L’Union européenne a institué de nouvelles dispositions règlementaires pour 
protéger les entreprises européennes des sanctions américaines contre l’Iran. La 
mesure, accueillie avec scepticisme par les médias économiques et financiers 
européens, a peu de chances de faire effet : elle propose aux entreprises 
européennes de mettre en péril leurs intérêts commerciaux sur le marché 
américain pour des profits restreints sur le marché iranien.

Ladite « loi de blocage » européenne est entrée en vigueur le 7 août, le jour 
même où les Etats Unis ont remis en vigueur un premier cycle de sanctions contre 
l’Iran. Ces sanctions interdisent aux Iraniens de régler leurs achats en dollars 
américains – le dollar est la principale monnaie des transactions financières 
internationales et des achats de pétrole – et pénalisent divers secteurs industriels 
comme l’automobile, l’aviation civile, le charbon, les logiciels industriels et les 
métaux. Une deuxième vague de sanctions, beaucoup plus forte, ciblera à partir 
du 5 novembre, les exportations de pétrole iranien.

Ces mesures sont la conséquence de la décision prise le 8 mai par le président 
Donald J. Trump de se retirer du Joint Compréhensive Plan of Action (JCPOA ou 
accord sur le nucléaire iranien) négocié en 2015 par l’administration Obama. Le 
JCPOA instituait une levée des sanctions qui pénalisaient l’Iran en échange d’un 
gel de son programme nucléaire.

L’administration Trump a estimé que l’accord négocié par l’administration Obama 
manquait de fermeté à l’égard du programme d’armement nucléaire iranien, 
mais aussi de son programme de missiles balistiques ou de son comportement 
belliqueux au Moyen-Orient et ailleurs.

Les nouvelles sanctions américaines s’appliquent non seulement aux personnes 
et aux entreprises américaines, mais aussi aux personnes et aux entreprises non 
américaines. En vertu du concept juridique d’extraterritorialité, toute entreprise 
établie en dehors des États-Unis doit se conformer aux sanctions américaines si 
elle libelle ses transactions en dollars, dispose d’une filiale aux Etats Unis ou est 
contrôlée par des capitaux américains.

Dans un communiqué du 6 août, Trump a déclaré :

« Les Etats-Unis s›engagent à la plus grande rigueur dans l›application 
des sanctions et veilleront à ce que les pays qui commercent avec l›Iran s›y 
conforment. Les personnes physiques ou morales qui n›interrompront pas leurs 
activités en Iran ou avec l›Iran devront en assumer les conséquences »

Dans un tweet du 7 août, Trump a réitéré sa menace:

« Les sanctions contre l›Iran sont officiellement en vigueur. Ce sont les sanctions 
les plus cinglantes jamais imposées, et en novembre, un niveau supplémentaire 
sera franchi. Quiconque fait affaire avec l›Iran ne fera PAS affaire avec les Etats-
Unis. »

Dans une déclaration commune, Federica Mogherini, chef de la diplomatie 
de l’UE et les ministres des Affaires étrangères de France, d’Allemagne et du 
Royaume-Uni ont ouvertement reconnu que pour l’UE l’accord nucléaire avec 
l’Iran n’avait qu’une fonction financière et ils se sont engagés à protéger les 
entreprises européennes de sanctions américaines:

« Nous sommes déterminés à protéger les acteurs économiques européens qui 

ont des contrats légitimes avec l›Iran, conformément à la législation de l`UE et 
à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies. La loi de blocage 
entrera en vigueur le 7 août afin de protéger les entreprises européennes 
qui sont en relations d›affaires légales avec l›Iran des éventuelles sanctions 
extraterritoriales américaines.

« Les parties qui demeurent attachées au maintien du JCPOA se sont engagées 
à travailler, entre autres, à la préservation et au maintien des relations financières 
efficaces avec l›Iran et à la poursuite des exportations de pétrole et de gaz de 
l›Iran. Sur ces sujets, comme sur d›autres, nous poursuivrons nos efforts en 
accord avec des pays tiers [Chine et Russie] intéressés à soutenir le JCPOA et à 
maintenir des relations économiques avec l›Iran. »

Dans une déclaration commune, Federica Mogherini (photo) et les ministres des 
Affaires étrangères français, allemand et britannique ont ouvertement reconnu 
que l’accord sur le nucléaire iranien ne valait que pour son intérêt financier et 
visait à protéger les entreprises européennes des sanctions américaines. (Photo 
de Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

La loi de blocage de l’UE a été adoptée pour la première fois en 1996 pour aider 
les entreprises européennes à éviter les sanctions américaines contre Cuba. Elle 
a été mise à jour en juin 2018 pour parer aux nouvelles sanctions américaines 
contre l’Iran. Le document, en pur jargon européen, énonce :

« La loi de blocage ouvre aux opérateurs de l›UE le droit d›être indemnisés, par 
les personnes qui en sont à l›origine, de tout dommage découlant des sanctions 
extraterritoriales qui relèvent de son champ d›application et annule les effets 
dans l›UE de toute décision de justice étrangère fondée sur ces sanctions. 
Elle leur interdit également de se conformer à ces sanctions, à moins d›y être 
exceptionnellement autorisés par la Commission dans le cas où le non-respect 
de celles-ci porterait gravement atteinte à leurs intérêts ou à ceux de l›Union.

En d’autres termes, l’UE interdit aux citoyens et aux entreprises de l’UE de se 
conformer aux sanctions américaines et autorise les sociétés européennes 
frappées par des sanctions américaines à poursuivre le gouvernement américain 
en vue d’obtenir réparation devant les tribunaux européens.

En outre, les entreprises européennes qui se retireront d’Iran sans l’approbation 
de la Commission européenne encourront le risque d’être poursuivies par les 
États membres de l’UE.

De nombreux commentateurs européens ont jugé les dispositions européennes 
irréalistes notamment pour les multinationales ayant des intérêts commerciaux 
aux États-Unis.

Le Financial Times de Londres a écrit :

« Diplomates et avocats émettent de sérieux doutes sur la capacité de l›UE à 
protéger les entreprises européennes qui continueront d›opérer en Iran.

« La loi de blocage, instituée pour la première fois en 1996, n›a quasiment 

L’UE est incapable de neutraliser les sanctions 
américaines contre l’Iran
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jamais été testée. Un haut responsable de l›UE a déclaré qu›il n›existait 
aucune jurisprudence européenne permettant de croire à la possibilité pour des 
entreprises européennes de réclamer des dommages et intérêts à des pays 
comme les Etats Unis ».

En France, Le Figaro a écrit que la réponse de la Commission européenne aux 
sanctions américaines était « précipitée » et se réduisait à un « geste politique ».
Le Monde a qualifié la mesure de l’UE de « signal politique envoyé au régime 
iranien qui exigeait des signes d’engagement européen pour défendre le JCPOA ».
L’Express a noté : « Si une entreprise est active sur le grand marché américain 
et le petit marché iranien, alors elle ne bénéficie pas beaucoup du fait que ses 
activités sont protégées en Europe et en Iran mais pas aux États-Unis. »
Radio France Internationale (RFI), une radio publique française, a déclaré que 
les effets de la loi de blocage semblent « plus symboliques qu’économiques ». 
RFI a ajouté:

« La loi serait plus efficace pour les PME en Iran. Pour les grands groupes, la 
solution passe plutôt par la négociation de dérogations ou d›exemptions avec les 
Etats-Unis. Mais de telles demandes de la France, l`Allemagne et du Royaume-
Uni ont déjà été refusées par Washington le mois dernier. »

La Croix a écrit :

« Autant dire que la mise en œuvre de cette loi de blocage reste très hypothétique, 
car elle s`avance sur des territoires juridiques incertains.

« Les entreprises qui investissent en Iran n`accordent pas grand crédit à 
l`efficacité de la réglementation. Le groupe pétrolier Total, l›armateur Maersk ou 
le constructeur automobile Peugeot ont déjà décidé de partir. Le groupe allemand 
Daimler a annoncé son retrait d›Iran hier. Ces multinationales craignent plus 
la capacité des États-Unis d›appliquer des sanctions que la colère de l`Union 
européenne. »

En Allemagne, le radiodiffuseur public ARD a publié une tribune de son 
correspondant bruxellois Samuel Jackisch, intitulé « Bien Rugi, Tigre en Papier 
– L’UE sans défense contre les sanctions américaines ». Jackish affirme que la 
nouvelle politique de l’UE est « logique, mais largement dénuée de sens » et ne 
représente pour le chef de la politique étrangère de l’UE, Federica Mogherini, 
qu’une tentative de défendre son héritage politique. Il a ajouté :

« L`UE peut bien tenter de rebattre les cartes des relations transatlantiques, à la 
fin les Etats-Unis finissent toujours par dominer le jeu.

« Les ventes de biens industriels allemands en Iran ne sont pas négligeables 
puisqu›elles atteignent trois milliards d›euros. Mais ces mêmes entreprises 
exportent 35 fois plus en direction des États-Unis. L›UE exige que ses plus grandes 
entreprises risquent la totalité du gâteau pour quelques miettes de plus. »

La chaîne publique allemande ZDF a écrit :

« La structure particulière de la loi de blocage de l›UE est la suivante : en 
temps ordinaire, les lois et règlements interdisent quelque chose. Ainsi, la loi 
antidumping interdit aux entreprises de pratiquer le dumping dans le but d›éjecter 
les concurrents hors du marché. Mais la loi de blocage est un appel à l’action 
: faites du commerce avec l’Iran et ne vous laissez pas impressionner par les 
menaces du président américain ! »

Le journal Westdeutsche Allgemeine Zeitung a cité le directeur général de la 
Chambre d’industrie et de commerce (DIHK) allemande, Martin von Wansleben, 
qui a qualifié la mesure de l’UE de « réaction politique impuissante ». L’objectif 
était de montrer que l’UE ne s’inclinait pas devant les sanctions américaines a-t-il 
déclaré. Mais pour les entreprises individuelles, la loi de blocage n’a « aucune 
sens ».

En Autriche, Der Standard a écrit :

« L`histoire montre que la loi de blocage n›est pas un antidote efficace aux 
sanctions américaines ... Washington devrait certes ne pas pratiquer de 
sanctions extraterritoriales, mais le marché américain est trop important pour 
que les entreprises aient envie d`y courir un risque ».

En Italie, Südtirol News a cité l’expert boursier Robert Halver 
de la Baader Bank :

« En raison des sanctions américaines, l`ndustrie allemande n`ira pas en Iran. 
L`industrie allemande réalise un chiffre d`affaires cent fois plus élevé en Amérique 
et se retirera d`Iran, car les sanctions contre les entreprises allemandes seront 
effectives. Il ne fait pas de doutes que l`Iran va commencer à souffrir très 
sérieusement. »

L’édition européenne de Politico a écrit :

« Certains experts pensent que les mesures de l`UE n`auront probablement 
pas l`effet escompté ; la loi de blocage ne représente pour les entreprises 
européennes qu`un fardeau juridique supplémentaire qui n`empêchera pas 
les États-Unis de cibler leurs succursales et leurs actifs américains. Pour de 
nombreuses entreprises, le risque d`être coupé du marché américain - bien plus 
important que le marché iranien - est suffisant pour susciter le désir de se plier 
aux exigences de Washington. »

Un banquier d’investissement cité par Reuters a déclaré:

« Il serait suicidaire de monter des affaires ou des financements en Iran ou avec 
des sociétés liées à l`Iran sans garanties explicites du gouvernement américain. 
Ils nous tiennent à la gorge en raison du volume d`affaires réalisé en dollars. 
Les amendes se chiffrent en milliards de dollars de nos jours, cela ne vaut 
tout simplement pas le coup de signer un petit contrat et de faire plaisir à un 
gouvernement européen. »

Comme pour étayer ses dires, juste avant l’entrée en vigueur des sanctions 
américaines contre l’Iran, Daimler, le constructeur automobile allemand, a 
abandonné tous ses projets d’extension en Iran. « Nos activités déjà restreintes 
en Iran ont été stoppées conformément aux sanctions», a déclaré Daimler dans 
un communiqué.

Des décisions similaires à celles de Daimler ont été prises par : Adidas (Allemagne) 
; Allianz (Allemagne) ; AP Moller-Maersk (Danemark) ; Ciech (Pologne) ; Citroen 
(France) ; CMA CGM (France) ; DZ Bank (Allemagne) ; Engie (France) ; ENI 
(Italie) ; Lloyds (Royaume-Uni) ; Lukoil (Russie) ; Maersk Tankers (Danemark) ; 
Oberbank (Autriche) ; Opel (Allemagne) ; Peugeot (France) ; PGNiG (Pologne) ; 
Renault (France) ; Scania (Suède);Siemens(Allemagne); Swiss Re (Suisse) ; et 
Total (France).

Soeren Kern est Senior Fellow au Gatestone Institute de New York.

Portugal : polémique après une invitation 
lancée à Marine Le Pen
Les organisateurs du Web Summit sont vivement critiqués pour avoir invité la 
dirigeante du Rassemblement national. Ils ont donc décommandé sa venue.  
                
            Source AFP

| Le Point.fr

Marine Le Pen avait été initialement invitée dans un souci de préserver la liberté 
d’expression et l’exposition de points de vue divers.

Marine Le Pen ne se rendra pas au Portugal. Elle avait été invitée à prendre la 
parole lors d’une conférence du Web Summit qui doit avoir lieu en novembre 
prochain. Mais mercredi, les organisateurs de l’événement ont décidé d’annuler 
sa venue en raison des vives critiques qui leur ont été faites. Ils avaient au départ 
essayé de botter en touche, invitant le gouvernement du Portugal, pays hôte de 
l’événement, à se prononcer sur sa participation.

Le gouvernement a toutefois fait savoir  qu’il n’interviendrait pas dans cette affaire. 
« Pour cet événement privé, le gouvernement n’a pas d’intervention dans la 
sélection des orateurs, qui relève de la responsabilité exclusive de l’organisation 
», a indiqué le ministère portugais de l’Économie dans un communiqué. Le 
fondateur du Web Summit, Paddy Cosgrave, a par la suite annoncé sur son 
compte Twitter que « la décision correcte pour le Web Summit [était] d`annuler 
l`invitation de Marine Le Pen ». « Sa présence est particulièrement irrespectueuse 
envers notre pays d`accueil [...] et certains des dizaines de milliers de participants 
qui nous rejoignent du monde entier », a-t-il ajouté dans un autre message.



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

12

O esplendor do politicamente idiota por 
estátua de sal 
O dinheiro dos nossos impostos não pode servir para fazer um Museu contra a 
nossa História.

Par (Miguel Sousa Tavares, in Expresso, 28/04/2018) 

Pobre Fernando Medina, do que ele se foi lembrar: fazer um Museu das 
Descobertas, ou dos Descobrimentos, em Lisboa! Uma ideia que pareceria 
absolutamente consensual e necessária e que só pecava por tardia, parece que 
se transformou numa polémica que já suscitou a indignação de mais de uma 
centena de historiadores e “cientistas sociais”, trazida a público num abaixo-
assinado de professores de diversas Universidades, portuguesas e estrangeiras 
— se bem que, para dizer a verdade, quase todas de segundo plano, as 
Universidades, e quase todos, portugueses, os professores, com excepção de 
alguns, que presumo brasileiros, em decorrência dos nomes que ostentam e que 
só podem ter origem em antepassados portugueses e não em avós balantas ou 
mesmo tupi-guaranis. Antes de, com a devida vénia e indisfarçável terror, entrar 
na polémica, deixem-me confessar a minha ignorância preliminar relativamente 
a duas questões, seguramente menores: desconheço quase por completo, 
não só os nomes, mas, sobretudo, a importância dos ditos historiadores para 
o que, num português em voga mas não recomendável, chamam “a riqueza 
problematizante” do que ora os ocupa; e desconheço ainda mais o que faça ao 
certo um cientista social que o torne uma autoridade na matéria.

Isto posto, e indo ao fundo da controvérsia, estas cem excelentíssimas 
autoridades indignam-se, em suma, contra o maldito nome do nascituro museu.
Porque a questão, dizem eles, é que chamar-lhe Museu das Descobertas ou dos 
Descobrimentos, “não é apenas um nome, é o que representa enquanto projecto 
ideológico”.

Este, esclarecem, é o projecto ideológico do Estado Novo, “incompatível com o 
Portugal democrático”.

Bravo, António Ferro, o SNI continua vivo, os Descobrimentos portugueses mais 
não foram do que a antecâmara do colonialismo e o Estado Novo o seu apogeu 
e desfecho natural!

O “mar sem fim português”, de que falava Pessoa, outra coisa não era, afinal, do 
que o Portugal do Minho a Timor, de que falava Salazar.

Pois, bem, se a palavra “descobertas” envolve um “projecto ideológico” de 
conotações maléficas, isso significa que as excelentíssimas autoridades têm 
outro projecto ideológico que se opõe e resgata este.

Qual seja, e abreviando, chamar a atenção, por exemplo, para que os povos 
alegadamente  descobertos pelos portugueses não se terão sentido descobertos, 
porque, de facto, já lá estavam.

É um argumento tão fantástico, que, de facto, é irrebatível.

Mas, salvo desconhecida opinião, ninguém sustenta que Vasco da Gama criou 
do nada o samorim de Calicut, que os Jesuítas encontraram o Tibete despovoado 
ou que Pedro Álvares Cabral celebrou a primeira missa em Terras de Santa Cruz 
para uns fantasmas vestidos de índios.

Não, o que eles fizeram foi encontrar as rotas, marítimas ou terrestres, que 
ligaram o Ocidente e a Europa ao Oriente e às Américas, pondo em contacto 
dois mundos até aí sem contacto algum (com a excepção parcial das viagens de 
Marco Polo, por via terrestre, e as viagens marítimas, sem sequência científica 

Filho de Peixe....

ou outra, dos vikings).

O que se sustenta é que não foi o samorim que se deu ao trabalho de largar o 
seu luxuoso trono e apanhar uma low-cost para a Europa, mas o Gama que se 
arriscou a ir mar fora naquelas cascas de noz ao seu encontro.

Na época, isso significou — em termos de navegação, de cartografia, de indústria 
naval, de rotas comerciais e de avanços científicos em todas as áreas — um 
pulo de uma dimensão nunca antes e raras vezes igualado depois, na história 
da Humanidade.

Sem falar das terras virgens que descobrimos e dos que não descobriram povos, 
dos que navegaram em pleno desconhecido, movidos por um verdadeiro sentido 
de descoberta tão extremo e destemido que só poderemos classificar como quase 
demência: Bartolomeu Dias dobrando o Cabo da Boa Esperança sem saber o 
que iria encontrar do outro lado; Fernão de Magalhães procurando insanamente 
o Estreito que ainda hoje tem o seu nome, ligando o Atlântico ao Pacífico e 
provando que a terra era redonda e circum-navegável em toda a sua extensão; 
os irmãos Corte-Real desbravando o limite extremo do norte navegável.
Todos eles em mar aberto e em terra de ninguém, onde seria impossível às 
excelentíssimas

autoridades encontrarem forma práctica de dar execução a outro dos argumentos 
arrolados para o conceito ideológico do seu museu: “Valorizar as experiências de 
todos os povos que estiveram envolvidos neste processo”.

Enfim, e sempre resumindo, vem depois o argumento da escravatura.

É incontornável e eu subscrevo-o: deve estar referenciado num museu sobre as 
Descobertas, e subsequente colonização portuguesa.

Sem esquecer, porém, que não foram os portugueses que inventaram a 
escravatura, mas apenas aproveitaram o comércio de escravos que encontraram 
florescente nas costas oriental e ocidental de África.

E sem esquecer também que, sem desculpar o que foi a tragédia da escravatura, 
não há erro mais simplista de cometer do que julgar a História pelos padrões 
éticos contemporâneos.

E estou à vontade no assunto, pois escrevi um romance histórico cujo tema 
central era a escravatura em São Tomé e Príncipe e em que, apesar de ela ter 
durado até à primeira metade do século XX (!), não encontrei, curiosamente, 
entre tanta fonte pesquisada e tanto historiador preocupado, nenhum trabalho 
histórico de referência que a contemplasse.

Não resisto a uma palavra aos invocados historiadores brasileiros que assinam 
esta petição.

Conheço muito, de ver e de ler, da herança história de Portugal no Brasil — e 
tenho um profundo orgulho nela.

Todos os ciclos de prosperidade histórica do Brasil, ligados às riquezas naturais, 
tirando o primeiro — o do pau-brasil, irrelevante, em termos económicos — foram 
feitos graças a árvores levadas para lá pelos portugueses: a cana de açúcar, a 
borracha, o cafeeiro, até os coqueiros, que levámos da Índia.

E o ouro, o célebre ouro, roubado pelo D. João V? Ah, o ouro do Brasil! Do 
célebre “quinto real” (tudo o que cabia à Coroa), nem um quinto cá chegou.

O resto?

Perguntem a todas as ‘Lava-Jato’ que saltearam o Brasil, desde 1822.

Pedras, monumentos?

Tudo o que ficou de pé é português: no Pará, em Pernambuco, em Salvador, em 
Minas, no Rio, em Paraty, onde quiserem.

E o Amazonas, cujo desbravamento por Pedro Teixeira é uma aventura 
assombrosa de coragem e persistência e cuja colonização, que incluiu a 
construção dos sete fortes de fronteira, erguidos com pedras de granito levadas 
de Portugal a mando do marquês de Pombal, e a que o Brasil ficou a dever 
milhões de quilómetros quadrados de floresta virgem preciosa, e que foi, no dizer 
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Caros Ex-Combatentes do Ultramar, Camaradas e Amigos
 
Tenho o prazer de divulgar o magnífico trabalho do Coronel Adriano 
Miranda Lima sobre a escrita tendenciosa de António Lobo Antunes, 
consciente e deliberadamente assente em falsidades que atingem 
gravemente a Instituição Militar.
 
Este importante documento vem dar resposta aos justificados anseios 
de muitos ex-Combatentes que se sentem ofendidos com as diatribes 
do escritor, pelo que se agradece a sua difusão a todas as pessoas a 
quem possa interessar.
 
Um abraço Amigo
Ribeiro Soares

UM LIV
RO A

 LER
 AB

SOL
UTAM

ENTE

do grande historiador brasileiro Joaquim Nabuco, “talvez a maior extraordinária 
epopeia de todos os Descobrimentos portugueses”?

É bem provável que os brasileiros não saibam nem queiram saber dessa história.
Os portugueses não sabem com certeza.

Mas deviam saber.

Que haja portugueses que tenham vergonha desta história e queiram reescrevê-
la numa espécie de museu de autoflagelação é problema deles.

Mas não pode ser problema dos outros.

O dinheiro dos nossos impostos não pode servir para fazer um museu contra a 
nossa História, contra uma História que foi tão grandiosa que, se calhar por isso 
mesmo, nem a conseguimos entender, na nossa pequenez actual.

Tudo isto me faz lembrar o que escreveu no início de um poema uma senhora 
que, por acaso, era minha mãe: “Navegavam sem o mapa que faziam/ Atrás 
deixando conluios e conversas/ Intrigas surdas de bordéis e paços...”.

Para terminar: já me tinha pronunciado sobre isto antes.

Antes de esta irrepetível oportunidade para fazer uma coisa bem feita ter sido 
capturada pela intelligentsia ociosa dos abaixo-assinados.

Mas volto ao que então escrevi: eu não queria apenas um Museu das Descobertas 
em Lisboa. Queria um Museu de Portugal e do Mar ou dos Portugueses e o Mar.
Onde coubesse também a história de duas outras extraordinárias epopeias que o 
comum dos portugueses e dos estrangeiros que nos visitam desconhece: a nossa 
contribuição única e indispensável na história da pesca à baleia (juntamente com 
os cabo-verdianos), no Atlântico e Pacífico, e na história da pesca ao bacalhau à 
vela, na Gronelândia e norte do Canadá.

Desse modo se tornaria patente que não foi por um simples acaso, nem para 
espalhar a fé e o império, ou apenas para trazer a pimenta e a canela da Índia, 
que este pequeníssimo povo, entalado entre o fim da Europa e o mar, escolheu 
o mar como destino.

E, porque o espaço tem relação directa com isso, porque está miseravelmente 
desaproveitado, porque é lindo e porque sai mais barato aos contribuintes, 
queria vê-lo na Cordoaria Nacional.

Miguel Sousa Tavares escreve de acordo com a antiga ortografia

O navio Santa Maria Manuela, um clássico bacalhoeiro, realizou entre 3 e 24 de 
Junho, uma expedição cientifica às “áreas mais intactas do mar dos Açores”, no 
âmbito do programa Blue Azores. “Esta expedição às áreas mais intactas do mar 
dos Açores pretende contribuir para um panorama científico mais revelador do 
valor destes ecossistemas”, sublinha em comunicado a Fundação Oceano Azul, 
que lidera a expedição científica aos Açores em parceria com a Waitt Foundation 
e a National Geographic | Pristine Seas, com o apoio do Governo açoriano, 
Marinha Portuguesa e Universidade dos Açores.

A Fundação salienta que “o mar dos Açores é já hoje percepcionado, inclusive 
pela comunidade internacional, como uma área de extrema relevância a nível 
de biodiversidade marinha, biorrecursos e da sustentabilidade do oceano”, mas 
frisa que “ainda há zonas pouco exploradas e um grande desconhecimento das 
suas comunidades biológicas e da natureza dos fundos marinhos”.

“Esta expedição às áreas mais intactas do mar dos Açores pretende contribuir 
para um panorama científico mais revelador do valor destes ecossistemas”, 
refere a Fundação, explicando que além do histórico navio Santa Maria Manuela, 
a expedição conta com a participação do N.R.P. Almirante Gago Coutinho, da 
Marinha Portuguesa e ao serviço do Instituo Hidrográfico, assim como do ROV 
(veículo subaquático de controlo remoto na sigla em inglês) Luso da Estrutura de 
Missão para a Extensão da Plataforma Continental.

A exploração destas “zonas pouco conhecidas do mar dos Açores” integra uma 
vasta equipa científica liderada por Emanuel Gonçalves, biólogo e membro da 
Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul e Paul Rose, Líder de Expedições 
da National Geographic | Pristine Seas.
Citado na nota de imprensa, Emanuel Gonçalves considera que para “se poder 

avaliar o real valor do mar dos Açores” é “fundamental conhecer melhor os seus 
ecossistemas”, afirmando que “uma expedição como esta ou um programa 
de intervenção mais amplo como é o Blue Azores, podem contribuir para a 
protecção de vastas áreas do oceano, através da implementação de áreas 
marinhas protegidas”.

Com uma duração estimada de três anos, o programa Blue Azores visa a 
promoção e valorização do capital natural azul do arquipélago.

A Fundação Oceano Azul nasceu em 2017 e tem como eixos principais a 
Literacia, a Conservação e a Capacitação, sob o lema “Ocean’s Point of View”.
Uma nota divulgada pelo executivo açoriano acrescenta que o clássico 
bacalhoeiro da frota branca portuguesa, que durante anos pescou na Terra 
Nova e agora pertence à Sociedade Francisco Manuel dos Santos, já estava 
nos Açores e a caminho das Flores e do Corvo, para realizar a ‘Blue Azores 
Expedition’ e que permitiu documentar a biodiversidade marinha do grupo 
ocidental do arquipélago, localizado na placa tectónica americana,

Na mesma nota, o director Regional dos Assuntos do Mar destaca o objectivo 
central da expedição, em que participaram investigadores da região para 
contribuir para a “conservação informada do meio marinho” do arquipélago, 
estando também prevista a produção de documentários que “contribuam para 
a literacia dos oceanos e para a divulgação do mar dos Açores à escala global”.

A ‘Blue Azores Expedition’ conta também com o navio ‘Gago Coutinho’, do 
Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa, que está a mapear os fundos 
oceânicos envolventes do Corvo e das Flores, e com a lancha de investigação 
açoriana ‘Águas Vivas’, que se juntou  a esta frota para mapear as zonas 
costeiras destas duas ilhas.

Expedição cientifica em Junho para desvendar áreas mais intactas do mar dos Açores
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Rita Siza, correspondente do PÚBLICO em Bruxelas, partilha consigo a 
experiência de trabalhar nos corredores da Comissão Europeia e do Parlamento 
Europeu, onde se discutem políticas que afectam a vida de todos os cidadãos 
europeus. Nesta crónica relata em exclusivo algumas das histórias que ficaram 
por contar, como a debandada anual do “bairro europeu”, quando chega o 
mês de Agosto e os políticos e burocratas de todas as nacionalidades deixam 
Bruxelas durante as férias.  

A debandada
 

Por Rita Siza , / P/ correspondente em Bruxelas
 
O anticiclone dos Açores raramente é mencionado nos boletins meteorológicos em 
Bruxelas, mas quando os termómetros dispararam acima dos 30 graus Celsius, 
recusando-se a ceder, e a Europa do Norte começou a debater-se com incêndios 
habitualmente circunscritos aos países do Sul, o fenómeno atmosférico mais 
conhecido dos portugueses entrou de rompante no léxico da “bolha europeia” — 
um grupo heterodoxo e simultaneamente homogéneo constituído por políticos 
e funcionários das instituições europeias, diplomatas, consultores, académicos, 
todo o tipo de especialistas e centenas de jornalistas que interagem todos os 
dias no espaço circunscrito que se convencionou designar quartier européen.

É aí que se localizam os edifícios da Comissão, Conselho e Parlamento Europeu, 
bem como os milhares de escritórios que albergam toda esta gente que veio 
parar à capital belga para se dedicar aos “assuntos europeus” — dependendo 
do dia, estes podem ter a ver com o futuro da moeda única, a atribuição de 
subsídios para produção agrícola, o abuso da posição dominante de uma 
empresa no mercado, ou o financiamento de novos projectos de investigação 
científica. EU Affairs Correspondenté o que diz o meu cartão-de-visita, e quando 
me perguntam sobre o que escrevo, costumo responder “tudo”.

Mas voltando ao anticiclone: foi sob a pesada influência daquele centro de altas 
pressões, que habitualmente atira o calor para o Sul do continente mas desta vez 
ofereceu quase dois meses de temperaturas escaldantes aos povos do Norte, 
que começou a debandada anual do “bairro europeu”. O movimento arranca 
no fim do ano lectivo, quando muitas famílias de expatriados começam a trocar 
Bruxelas por destinos mais estivais, e atinge o auge nos últimos dias de Julho: 
depois deste fim-de-semana, praticamente não sobra cá ninguém.
 
MIGUEL FERASO CABRAL

Ao contrário dos cafés e restaurantes, que hibernam até Setembro, as instituições 
europeias que nos ocupam a todos na bolha (e já agora também a NATO, que 
não fica no quartiermas também é em Bruxelas) não cessam actividade durante 
o mês de Agosto: as operações prosseguem, mas o trabalho é reduzido ao 

mínimo essencial enquanto milhares de pessoas rumam aos seus respectivos 
países. Qualquer telefonema ou mensagem electrónica começa com cautela: 
“Não sei se ainda está por Bruxelas…” O encontro diário entre a imprensa e 
a equipa de porta-vozes da Comissão, sempre ao meio-dia, mais parece uma 
conversa à mesa do café — não só pelo número dos participantes, como pelo 
teor do diálogo.

A maior parte dos correspondentes internacionais aproveita para ficar longe da 
“bolha” durante o mês de Agosto, sempre com os dedos cruzados para que o 
Verão seja tranquilo.

Aqueles que se preparam para voltar a casa estão conscientes que as férias 
podem ser interrompidas: quem deixa Bruxelas para dar um pulo até à praia sabe 
que há sempre a hipótese de perder algum tempo na esplanada a escrevinhar 
umas notas depois de um telefonema de última hora. O que ninguém quer é ter 
de mudar o bilhete de regresso à Bélgica, por ter rebentado (mais) uma crise 
política.
 
MIGUEL FERASO CABRAL

Este ano, os temas que estão a “preocupar” os correspondentes antes da partida 
para férias são o “Brexit” e a crise migratória. São os assuntos mais “quentes” 
da ordem do dia — e em ambos os casos, um desenvolvimento imprevisto 
(por exemplo a queda do Governo britânico ou a convocação de um segundo 
referendo sobre a UE; ou então um naufrágio dramático ou incidentes graves 
nas fronteiras envolvendo candidatos a asilo) teria um impacto considerável em 
Bruxelas.

Outro possível calafrio em tempo de Verão não tem a ver directamente com a 
política europeia, mas poderá ter consequências nefastas para a União: do outro 
lado do Atlântico, basta um tweet do Presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, para provocar um novo incidente diplomático internacional, ou reactivar a 
ameaça da guerra comercial, que tal como o trabalho em Bruxelas, foi suspensa 
para o Verão. Boas férias!
 
  

Se gosta do nosso jornal 
recomende-o a um amigo

www.ABCportuscale.com
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LAVAL, QC, le 16 août 2018 /CNW Telbec/ - Le lancement des travaux de 
construction des 42 logements abordables du projet d’habitation communautaire 
Pie-X de l’Office municipal d’habitation de Laval, a été annoncé par la ministre 
responsable des Consommateurs et de l’Habitation, Mme Lise Thériault, la 
ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre 
responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, le président de 
la Commission de l’aménagement du territoire et député de Chomedey, M. Guy 
Ouellette et le maire de Laval, M. Marc Demers.

Le gouvernement du Québec investit près de 4,6 M$ dans ces logements qui 
seront destinés à des familles et à des personnes seules. En effet, la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) accorde près de 4,2 M$ à ce projet par l’entremise 
du programme AccèsLogis Québec et plus de 273 000 $ dans le cadre du 
programme Rénovation Québec. De plus, Transition énergétique Québec octroie 
près de 107 000 $ pour que le bâtiment réponde aux normes de certification 
Novoclimat.

L’investissement nécessaire à la réalisation de ce projet s’élève à près de 12 M$.

Citations :

« Grâce à la contribution de notre gouvernement et à celle des partenaires de 
l›Office municipal d›habitation de Laval, des familles et des personnes seules à 
faible revenu de Laval pourront bientôt bénéficier d›un logement abordable situé 
près de tous les services, dans un secteur en pleine renaissance. La réalisation de 
ce projet démontre que nous sommes à l›écoute des besoins de la population. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de 
l’Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Il faut souligner le travail important de l›Office municipal d›habitation de 
Laval dans la réalisation de ce projet. Ces nouveaux bâtiments contribueront 
à la revitalisation de ce quartier de Laval. Voilà un autre projet d›habitation qui 
améliorera la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Chomedey. »

Guy Ouellette, président de la Commission de l’aménagement du territoire et 
député de Chomedey

« La tranquillité d›esprit que procure un logement sûr et stable n›a pas de prix. 
Notre gouvernement est fier de participer financièrement à la construction de ces 
42 unités qui procureront un logement abordable et de qualité tout en soutenant 
l›économie de la région de Laval. »
Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 
l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval et députée des Mille-Îles

« Je suis très heureux de voir se concrétiser ce projet immobilier qui permettra 
d›ajouter 42 logements sociaux destinés en grande partie à des familles. Pour la 
réalisation de ce projet, la Ville a fait don du terrain, dont la valeur est estimée à 
860 000 $. Par ailleurs, une contribution financière additionnelle de 546 000 $, 
partagée à parts égales entre la Ville et la SHQ, a également été accordée par 
l›intermédiaire du programme Rénovation Québec. »

Marc Demers, maire de Laval

Faits saillants :

Les locataires de 21 des 42 logements bénéficieront du programme Supplément 
au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur 
revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 361 000 $, répartie sur 
cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval.
La Ville de Laval injecte plus de 1,7 M$ dans ce projet.

Le projet Pie-X de l’Office municipal d’habitation de Laval prévoit la construction 
de sept bâtiments de six logements chacun. Le chantier sera terminé à l’été 
2019.

Grâce au Programme de financement initial de la SCHL, le projet a bénéficié 
d’une contribution de 15 000 $.

À propos de la Société d`habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du 
Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique 
et elle propose un éventail de programmes d’aide favorisant la construction et la 
rénovation résidentielles, l’adaptation de domicile et l’accession à la propriété. En 
tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l’établissement de partenariats 
avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l’innovation. 
Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec
HabitationSHQ

Investissements de 28,2 M$ aux 
Immeubles Val-Martin à Laval

LAVAL, QC, le 16 août 2018 /CNW Telbec/ - Les travaux de régénération des 
immeubles Val-Martin ont pris leur envol dans le secteur Chomedey, à Laval. 
Cet important chantier donne le coup d’envoi au projet de revitalisation et de 
densification de ce vaste complexe immobilier construit en 1954.

La députée de Vimy, Mme Eva 
Nassif, au nom de l’honorable Jean-
Yves Duclos, ministre de la Famille, 
des Enfants et du Développement 
social et ministre responsable de la 
Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL), la ministre 
responsable de la Protection des 
consommateurs et de l’Habitation, 
Mme Lise Thériault, et le maire de 
Laval, M. Marc Demers, ont rencontré 

la presse aujourd’hui aux abords du chantier afin de faire le point sur le projet en 
cours.

Il y a quelques mois, tout un quadrilatère de duplex et de quadruplex est passé 
sous le pic des démolisseurs. Les 124 logements, contaminés par les moisissures, 
n’étaient plus habités. Les travaux de régénération en cours consistent en la 
construction de trois bâtiments modernes et de qualité qui offriront le même nombre 
de logements à des familles à faible revenu. La structure du premier immeuble, de 
trois étages, est en voie d’être achevée et la construction des deux autres édifices, 
de quatre étages, est amorcée. Les travaux, coordonnés par l’Office municipal 
d’habitation (OMH) de Laval, doivent se terminer au printemps 2019.

Le projet de 28,2 M$ est financé conjointement par la SCHL et la Société 
d’habitation du Québec (SHQ). La contribution fédérale provient de l’Entente 
2016 concernant le Fonds consacré à l’infrastructure sociale. De son côté, la 
Ville de Laval finance les travaux d’infrastructures, notamment le prolongement 
de la rue Évariste‑Leblanc.

Faits saillants :

Les 124 logements en construction seront destinés à des familles à faible revenu.
La Ville de Laval projette la revitalisation et la densification de ce vaste site qui 
s’étend sur 172 000 m2. La régénération des 124 logements marque le début de 
cette transformation, qui s’échelonnera sur plusieurs années.

Construit en 1954, le complexe immobilier Val-Martin était composé de 235 
bâtiments totalisant 534 logements de 2 ou 3 chambres à coucher. La SHQ en 
est propriétaire depuis 1977 et sa gestion est confiée à l’OMH de Laval.

À propos de la SCHL et de la SHQ :
En tant qu’autorité en matière d’habi-
tation au Canada, la SCHL contribue 
à la stabilité du marché de l’habitation 
et du système financier, elle vient 
en aide aux Canadiens dans le 
besoin et elle fournit des résultats de 
recherches et des conseils impartiaux 
à tous les ordres de gouvernement, 
aux consommateurs et au secteur de 
l’habitation du pays. Pour en savoir 
plus, visitez le www.schl.ca ou suivez-
nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et 
Facebook.

La SHQ a pour mission de répondre 
aux besoins en habitation des citoyens 
du Québec. Pour ce faire, elle offre 
des logements abordables ou à loyer 
modique et elle propose un éventail 
de programmes d’aide favorisant 
la construction et la rénovation 

résidentielles, l’adaptation de domicile et l’accession à la propriété. En tant que 
chef de file en habitation, la SHQ stimule l’établissement de partenariats avec les 
collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l’innovation. Pour en 
savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Societe habitation Québec                     Habitation SHQ

Projet d’habitation communautaire Pie X
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CONTA SOLIDÁRIA  DE APOIO AOS COMANDOS DO CORPO DE 
INSTRUÇÃO DO CURSO 127

QUE FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS

NIB:0033-OOOO-45536014942-05

Desde os infaustos acidentes ocorridos durante a instrução do 127º Curso de Coman-
dos que a pretexto do então ocorrido - que todos lamentamos profundamente e sobre 
os quais já publicamente nos manifestámos - os Comandos têm vindo a ser alvo da 
mais sórdida campanha para denegrir a sua imagem e competência, pretendendo-se 
assim atingir a sua coesão e os Valores em que acreditam, servem e defendem.
E com eles, como objectivo último, a Instituição Militar em que se integram.
19 Comandos foram entretanto constituídos arguidos num processo que em breve 
iniciará a fase de julgamento.
É do conhecimento de todos que a situação destes militares tem sido votada a um 
total alheamento e indiferença pela Instituição em que se integram, que nunca lhes 
manifestou qualquer solidariedade institucional nem preocupação pelos constantes 
atentados à sua dignidade, idoneidade e bom nome, não lhes permitindo, inclusive, 
participar em missões internacionais, não os promovendo e nem sequer lhes dando 
apoio judiciário.

Em consequência, estes militares vêm-se na necessidade de arcar com custas judi-
ciais e honorários dos seus representantes de defesa, não tendo, face aos venci-
mentos que auferem, condições sócio-económicas compatíveis com tais encargos, 
sendo necessário o recorrente recurso a colectas de camaradas e à representação 
por defensores que advogam a título gracioso, situação que, a curto prazo, se tornará, 
por certo, insustentável.
É de elementar justiça deixar aqui um muito sentido agradecimento aos advogados 
e sociedades de advogados que de forma pro bono têm vindo a apoiar alguns dos 
nossos camaradas, assim como às Instituições sócio-profissionais que de forma tão 
empenhada lhes têm também prestado a sua solidariedade e apoio.
Mas não é suficiente - por isso, a Associação de Comandos abre uma Conta Solidária 
apelando aos Comandos e aos Homens de Boa Vontade para que nela depositem, 
sempre que possível, a sua ajuda para se poder acudir aos avultados custos de um 
processo como este.
Contamos com o apoio de cada um de vós!
A Associação de Comandos agradece-vos.

       NIB:0033-OOOO-45536014942-05

                        MAMA SUMÉ

O President da Direcção Nacional
           José Lobo do Amaral
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Castro Marin
L’élégante silhouette des flamands. L’or du sable doux, le bleu turquoise des eaux 
tièdes. Les vastes étendues de montagnes tapissées de fleurs sauvages aux 
couleurs vives. Le paysage serein des rives du Guadiana, bordées de vergers 
et de cultures maraichères. Autant de facettes d’un canton qui s’étend depuis la 
mer jusqu’à l’intérieur, avec un fleuve pour frontière.

L’histoire du canton
Les vestiges des premiers peuplements datent du Néolithique (environ 5.000 
ans av. J.-C.). Ils se poursuivirent a l’époque des métaux, probablement dans le 
village fortifie ou «castro» situé sur la colline où se dresse le château.

A cette époque, Castro Marim était plus proche de la mer et constitué d’après les 
études géologiques réalisées une île entourée d’eaux basses.

Castro Marim fut, pendant des millénaires, un havre pour les navires qui 
remontaient le Guadiana à la recherche des métaux - surtout le cuivre - extraits 
au nord, à Alcoutim et Mértola. Des documents attestent de la présence 
phénicienne et romaine dans cette vile qui, durant la période de l’occupation 
musulmane, disposai d’une structure de défense identifié comme l’ensemble 
primitif de l’actuel château.

Outre les transports fluviaux qui firent la prospérité de Castro Marim, la vile était 
également reliée à Lisbonne par une route romaine qui passait, parallèle au 
Guadiana, par Alcoutim, Mértola et Beja.

Apres la reconquête chrétienne, en 1242, une politique de repeuplement et de 
renforcement des défenses fut mise en œuvre, des le XIIIe siècle, du fait de la 
position stratégique de la ville face à la frontière avec le royaume de Castille 
et des attaques maures venues de l’Afrique du Nord. C’est ainsi que le roi 
Dinis (1261-1325) fit de Castro Marim le siège de l’Ordre du Christ, créé pour 
remplacer l’Ordre des Templiers, en 1319. Cependant, des années plus tard, 
l’Ordre du Christ fut transféré à Tomar. C’est alors que commença une période de 
décadence de la vile et de sa position, entrainant la réduction de sa population.
Pour contrarier cette évolution, le roi Joao I octroie a Castro Marim, en 1421, 
le privilège d’être un «domaine pour fugitifs» - lieu d’exil - afin d’y attirer de 
nouveaux habitants. Ce privilège fut maintenu, avec quelques modifications, 
presque jusqu’a la fin du XVIII siècle.

Eloignée de la mer, avec une économie centrée pendant des siècles sur la pêche, 
la production de sel, l’agriculture et la construction de bateaux, Castro Marim et 
son canton connaissent une longue période de stagnation, interrompue, au cours 
des dernières décennies, par un dynamisme croissante. 

L’immensité de la «serra»
Du château de Castro Marim on aperçoit, d’un côté la mer et de l’autre les formes 
arrondies de monts qui s’étendent à perte de vue. Ce sont les «serras» qui invitent 
ceux qui aiment les grands espaces, s’intéressent aux oiseaux et aux plantes et 
aiment les promenades à pied ou a vélo, en contact avec la Nature.

En chemin, de petits villages aux maisons blanches et basses, entourées de 
champs cultivés, les miroirs rafraichissant des grands lacs des barrages de 
Beliche et Odeleite, les profits d’anciens moulins sur les sommets des collines. 
Ensuite, le Guadiana qui serpente à travers la montagne et au bord duquel se 
trouve le pittoresque village d’Almada de Ouro où l’on extrayait jadis le métal du 
même nom: l’or.

Nichée entre les collines, bercées par le murmure de sa rivière, Odeleite est une 
petite oasis de verdure dans un paysage où prédominent les nuances marron 
des schistes. Son église blanche abrite quelques belles statues des XVI et XVII 
siècles.

Les plaisirs du soleil et de la mer : 
Retur, Verde / Cabeco et Alagoa
Reliées par une grande étendue de sable, entourées par le vert des pinèdes, les 
trois plages disposent d’équipements touristiques.

Trésors de l’artisanat
Les villages éparpilles dans la montagne et même Castro Marim ont su garder 
leurs vieilles traditions artisanales, mémoires de la vie de la région. De petits 
trésors, de plus en plus précieux parce qu’ils représentent d’art véritablement 
populaire.

Les délicates dentelles font la fierté des mains adroites des Cc/limes do Castro 
Marim et Azinhal qui, devant le coussin rond où est fixe le modèle, entrelacent 
habilement le fil. Ce sont également les femmes qui, à Altura et Furnazinhas, 
transforment les feuilles de palmier et les joncs en des objets utiles, tels que 
chapeaux de soleil et nattes. Également fruit du travail féminin, la production des 
traditionnelles balais et pinceaux, faits à Monte Francisco, Junqueira et Monte 
dos Matos à partir des  feuilles du petit palmier qui pousse spontanément sur 
les collines. Ce sont les hommes qui, à partir de fines lanières de bambous qui 
poussent au bord des rivières et du Guadiana, créent des objets de vannerie 
légers mais résistants. Si la vannerie d’Odeleite est fameuse, cet art est cependant 
répandu un peu partout et a ses artisans à Furnazinhas, Funchosa, Fonte do 
Penedo, Alta Mor, Corte Pequena, Corte Velha, Vale do Pereiro, Tenacio et Casa 
Alta. Quant aux cordonniers qui fabriquent des chaussures traditionnelles il n’y 
en a plus qu’un, à Fumazinhas.

Les délices de la table
La cuisine de Castro Marim est aussi variée que son paysage. De la mer, viennent 
daurades, bars et autres poissons frais à griller et les délicieuses crevettes. Du 
fleuve, le mulet et les poissons d’eau douce, confectionnés selon les recettes 
traditionnelles. Le marais fournit les crabes. Et la montagne les succulents plats 
de viande de porc, fèves et petits pois, ainsi que le rafraichissant « gaspacho » 
pour les jours d’Été.

La pâtisserie est également bien représenté avec le gâteau d’Azinhal embaumant 
la cannelle et l’anis, et les typiques beignets. Les arbouses cueillis dans la 
montagne donnent, à l’issue d’une lente distillation, une délicieuse eau-de-vie…
la meilleure façon de terminer un bon repas.
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Colaboração especial

www.facebook.com/museucombatente.oficial  https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

A participação
 da 

Guarda Nacional Republicana na 1ª Guerra Mundial

A PARTICIPAÇÃO DA GUARDA 
NACIONAL REPUBLICANA NA I 
GUERRA MUNDIAL em Revista 
Militar do Exército, 2573/2574 - 
Junho/Julho de 2016.
Major-general Rui Moura com a 
colaboração do Tenente-coronel da 
GNR Carlos Mota.

Pouco se tem falado da participação 
de Guarda Nacional Republicana na 
Grande Guerra, e a oferta de uma 
espada que pertenceu a um oficial 
da GNR (Grande Guerra) ao Museu 
do Combatente, reabriu a vontade de 
aprofundar este assunto.
Assim, veio-me às mão o artigo do 
Major-General Rui Moura escrito com 
a  colaboração do Tenente Coronel 
da GNR Carlos Mota sobre o assunto 
dando ênfase a esta participação, 
sendo abordado o tema  A Guarda 
Republicana de Lourenço Marques, 
por ser por demais extenso falar aqui 
da participação na Flandres.

“ A importância da GRLM assume 
uma dupla importância. Por um lado, 
constitui a única Força com base 
em militares da GNR empenhada 
em combate, sendo unanimemente 
reconhecida a sua capacidade neste 
âmbito e sua superioridade em relação 
às tropas enviadas da Metrópole ou 
recrutadas localmente.

Por outro lado Moçambique foi o único 
teatro de operações onde Portugal 
combateu até ao final do conflito, dado 
que em 1916 a Alemanha foi derrotada 
no Sudoeste Africano.

A propósito da GRLM, se é um facto 
que a sua organização é anterior à I 
Guerra Mundial, não deixa de ser 
uma circunstância fortuita e curiosa 
que ela surja precisamente no único 
teatro de operações africano onde 
Portugal combateu até ao Armistício, 
em Novembro de 1918.

As origens da GRLM remontam a 17 de 
abril de 1911, com a criação da Guarda 
Cívica de Lourenço Marques e cujos 
elementos tinham sido recrutados da 
Polícia Cívica, do Exército, da Guarda 
Fiscal e da GNR, tendo como missões 
o policiamento e a segurança do Sul 
da Colónia. No entanto, passados dois 
anos e considerando que essa Guarda 
Cívica não apresentava a disciplina e 
coesão consideradas essenciais para 
o desempenho das suas missões, foi 
criada pelo Decreto n.º 58 do Ministério 
das Colónias, de 24 de Julho de 1913, 
a GRLM. Por razões de diversa ordem, 
a implementação da GRLM iniciou-se 
apenas em 11 de Dezembro de 1914, 
altura em que já a I Guerra Mundial 
se tinha iniciado, tendo este factor 
tido repercussões na definição das 
missões da GRLM.

https://www.revistamilitar.pt/revista/2573
https://www.revistamilitar.pt/revista/2573
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Foi constituída com as missões de promover a ocupação e polícia do Sul da 
Colónia, de polícia de caminhos, povoações e propriedades, de polícia de 
emigração, polícia geral, sanitária e de caça e de guarda fiscal nas fronteiras com 
as colónias inglesas. No que respeita aos aspectos militares, a GRLM foi treinada 
e tinha igualmente as missões de realizar segurança a colunas, de efectuar 
reconhecimentos e de desempenhar funções de combate directo. Para o efeito, 
a GRLM foi constituída como uma Força de Infantaria, mas que se deslocava 
a cavalo, factor que lhe concedeu a necessária mobilidade e capacidade para 
desempenhar as diversas missões que lhe foram atribuídas.

A GRLM tinha responsabilidades sobre os distritos de Lourenço Marques, Gaza 
e Inhambane, numa área total de cerca de 165.00 km2, ou seja, quase o dobro 
da área de Portugal continental, estando o seu Comando sedeado em Lourenço 
Marques.

Era formada por duas Companhias, uma Companhia Europeia de Infantaria 
Montada, constituída por quatro Oficiais, nove Sargentos, dezasseis Cabos, 
200 Soldados e 110 solípedes, e por uma Companhia Indígena de Infantaria, 
constituída por quatro Oficiais, nove Sargentos, dezasseis Cabos e 190 Soldados, 
sendo comandada por um Major (ou Tenente-coronel caso se verificasse 
entretanto a promoção e recondução do Comandante).

Os efectivos estavam sempre largamente aumentados e o seu recrutamento era 
muito cuidadoso, sendo os Oficiais oriundos da carreira profissional do Exército, 
ficando excluídos os oficiais que não tinham cursado a Escola do Exército, e as 
Praças europeias eram recrutadas na Metrópole, preferencialmente voluntários 
da Guarda Nacional Republicana e da Guarda Fiscal, tendo como requisito 
obrigatório “saber ler, escrever e contar”, o que revela o cuidado com a preparação 
técnica destes militares. Ainda a nível do recrutamento, a capacidade militar era 
privilegiada, estipulando-se, por exemplo, como condições preferenciais serem 
atiradores de 1.ª classe e terem tido um comportamento exemplar no serviço 
militar.

O primeiro Comandante da GRLM foi o Capitão de Cavalaria Carlos Quaresma 
que, enquanto Tenente, se tinha destacado no combate de Vinhais de 1911, onde 
foi debelada uma incursão monárquica efectuada por Paiva Couceiro. Uma vez 
mais, vemos replicada em Moçambique a mesma matriz que presidiu à criação 
da GNR, dotando-a de chefias leais ao novo regime.

Considerando o esforço de guerra português em Moçambique, onde as sucessivas 
expedições tiveram enormes dificuldades criadas pelas tropas alemãs sedeadas 
na África Oriental Alemã, agravado pela dureza das condições de higiene e de 
vida, não se torna difícil compreender a importância que a GRLM assumiu neste 
teatro de operações, único onde participou, enquanto Força organizada, de 
forma directa e sistemática em combate.

Assim, a GRLM participou em todas as operações efectuadas por Portugal 
na Colónia de Moçambique. Em 18 de Maio de 1916, integrou a expedição 
que efectuou a famosa travessia do Rovuma, rio que marcava a fronteira 
entre Moçambique e a África Oriental Alemã. Entre 1915 e 1918, forças e 
destacamentos da GRLM estiveram aquartelados nas localidades de Palma, 
Matchemba e Mocímboa da Praia, de onde partiam em missões para toda a 
zona do Niassa.

A GRLM participou na 2.ª expedição enviada da Metrópole em Outubro de 1915, 
encontrando-se em Novembro de 1916 na região de Cabo Delgado. A partir 
desta data e até à conclusão do conflito, a GRLM foi empregada na guarnição 
dos postos de vigilância e observação ao longo do rio Rovuma e foi utilizada em 
operações de reconhecimento e ligação nos diversos ataques ao território da 
colónia alemã.

O valor das tropas da GRLM é unanimemente reconhecido, quer pelos 
diversos Comandantes das expedições enviadas pela Metrópole quer pelos 
historiadores militares deste período. Curiosamente, este reconhecimento não é 

consubstanciado em descrições do empenhamento concreto da GRLM, sendo a 
sua ação conhecida apenas por via indirecta das referências que lhe são feitas 
na descrição genérica das diversas forças que combateram em Moçambique e 
no conhecimento dos diversos louvores e condecorações individuais atribuídos 
aos seus militares.

Mas a ausência de uma história da GRLM é afinal a ausência de uma história da 
participação da GNR na participação portuguesa na I Guerra Militar.

Esperamos que este artigo possa ser o desbravar do caminho para que as 
histórias da GNR e da sua participação na I Guerra Mundial sejam escritas e 
venham a enriquecer a História Nacional.

Quer na Europa quer em Moçambique a actuação dos militares da GNR foi 
muito apreciada, tendo sido reconhecida pela concessão de diversos louvores e 
condecorações.

Finalmente, não deve ser esquecido que, após o conflito mundial, a GNR veio 
ainda a desempenhar um importante papel na reocupação dos desmobilizados 
da guerra, dando preferência aos militares que tinham “feito parte do Corpo 
Expedicionário Português ou de expedições às colónias”.

Desconhece-se o total de militares da GNR empenhados em unidades do 
Exército, as listagens dos mortos e dos feridos, as suas condecorações e os 
louvores, mas ao contrário do afirmado por alguns autores, a GNR participou 
activamente na I Guerra Mundial, de formas variadas”.

Isabel martins marketing museu do combatente 
Fotos da Net - 12 de Agosto de 2018
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Estes homens estão a acelerar a Justiça 
(e chovem elogios)

O juiz António Gomes (à esquerda) e os agentes António Costa e Ernesto Sousa 
têm pedidos de tribunais de todo o País

Foto José Carlos Carvalho (tal e qual)

Um juiz e dois agentes de investigação criaram um sistema informático que reduz 
o tempo de um julgamento para metade. Trabalham nas horas livres, pagando 
as despesas do seu bolso

Por Sílvia Caneco/Jornalista/Visão
“Vai escrever sobre isto? Diga que mudou a nossa vida.  A quantidade de vezes 
que tinha de subir e descer para ir buscar os volumes do processo, e agora basta 
trazer o disco”, desabafa uma das funcionárias judiciais que acompanha em 
Lisboa o julgamento do Vistos Gold, um dos processos em que está a ser usado 
o sistema informático que poupa, além das pernas aos funcionários, centenas de 
horas – e de euros - à Justiça.

Sem esta ferramenta informática, a funcionária teria de repetir vezes sem conta 
o caminho entre o 7º piso do edifício A do Campus da Justiça, onde há espaço 
para guardar todos os volumes do processo, e a sala do 3º andar onde decorre 
o julgamento que tem o ex-ministro Miguel Macedo entre os acusados. É assim 
o dia a dia na sessões de um megaprocesso: transportam-se uns volumes para 
a sala, a meio da manhã um advogado quer confrontar uma testemunha com 
uma escuta que não está ali, o funcionário vai buscá-la, mais à frente é o juiz 
que precisa de outro DVD, o funcionário volta a subir e a descer. Não é só aos 
funcionários que isto custa. Interpelados pela VISÃO, advogados que já viram o 
sistema em funcionamento foram consensuais nos elogios.

A ideia de criar uma ferramenta para organizar e localizar toda a prova de 
um megaprocesso, da fase de investigação ao julgamento, andava há anos a 
marinar na cabeça de António Gomes, Ernesto Sousa e António Costa, num 
tempo em que ainda não se conheciam. Embalado pela dimensão do processo 
Face Oculta, que acompanhou de perto enquanto juiz de instrução do caso, 
António Gomes foi o primeiro a avançar. O curioso é que nem sequer era 
dado às novas tecnologias. Usou software livre, foi autodidata. Quando ouviu 
os colegas contarem que iriam apresentar a informação em powerpoints de 
centenas de páginas, pensou: “Tem de haver outra solução.” Houve. E nasceu 
“da noite para o dia”. Em 2011, lançava então no julgamento do Face Oculta, em 
Aveiro, um modelo que seria uma espécie de embrião do que é hoje o Sistema 
Integrado de Informação Processual (SIIP). A ferramenta informática que pela 
primeira vez permitia coisas aparentemente tão simples – mas até aí nunca 
vistas – como ouvir uma escuta e ler ao mesmo tempo a sua transcrição, fez as 
delícias de quem trabalhou naquelas sessões e de quem assistiu ao julgamento. 
E essa versão ainda era “arcaica”, dizem hoje entre risos os dois agentes de 
investigação criminal que se juntaram ao projecto.

O AGENTE-PROGRAMADOR
Arcaica ou não, os elogios foram tantos que António Gomes decidiu fazer mais. 
Apresentou o sistema informático que criou à Procuradoria-Geral da República, ao 
Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), aos departamentos 
de investigação e tribunais de norte a sul, a vários órgãos de polícia criminal. 
Pediu até uma audiência à 1ª comissão parlamentar. “Toda a gente achava 
piada mas não aparecia ninguém para trabalhar”, lamenta. Até que, em abril 
de 2016, no meio de uma dessas apresentações, o caminho do juiz se cruzou 
com o de António Costa e o de Ernesto Sousa, dois agentes de investigação 
criminal do Porto, que há muito desejavam criar uma ferramenta deste género. 
Como Costa é informático e já tinha conhecimentos de programação, em dois 
meses construíram um módulo de julgamento, nas “horas livres”. Até agora, já 
terão dedicado duas mil horas do seu tempo. Usam o seu próprio equipamento, 
pagam as deslocações do seu bolso e já perderam a conta a quanto gastaram 
em discos rígidos. “Só perdemos dinheiro”, ironiza o juiz de instrução.

Desde que uniram vontades, o Sistema Integrado de Informação Processual 
já foi usado em 12 processos, sendo o dos Vistos Gold o mais mediático. Num 
dos casos – Ajuste Secreto, que tem no centro Hermínio Loureiro, ex-presidente 
da Câmara de Oliveira de Azeméis – começou a ser usado logo na fase de 
interrogatórios. “Se conseguirmos que um julgamento passe de um ano para seis 
meses, todos ganhamos: juízes, testemunhas, arguidos”, argumenta António 
Gomes, e logo acrescenta: “Com um investimento ridículo, se pensarmos na 
relação custo-benefício.”

Em Braga, um caso que começou a ser julgado a 15 de janeiro e que estava 
programado para durar quatro meses acabou ainda em fevereiro. Pouparam-
se mais de dois meses, o que, segundo os cálculos do juiz de instrução de 
Aveiro, representou uma poupança para o Estado de 130 mil euros em salários. 
Entretanto, a juíza desse caso já começou o julgamento de outro megaprocesso. 
Se o primeiro tivesse demorado quatro meses, como previsto, a magistrada não 
deveria começar outro antes do regresso das férias judiciais. Se em cada um 
dos outros processos em que foi ou está a ser usado o sistema informático 
se poupasse um mês de trabalho, só entre os salários do coletivo de juízes, 
procuradores e funcionário judicial ter-se-iam poupado 385 mil euros (a uma média 
de 35 mil euros por processo), calcula António Gomes. Sem contar com os casos 
em que há presos preventivos e é necessário pagar a guardas e seguranças.

Quem já assistiu a um julgamento num tribunal português, sabe que o normal é ver 
20 pessoas levantarem-se para consultarem um documento e lerem interrogatórios 
que, devido à dispersão das provas em diversos volumes, se tornam entediantes. 
Com este sistema informático, esses tempos mortos quase terminaram. Como 
a descoberta de uma escuta telefónica, de um auto de busca ou de um relatório 
de vigilância estão à distância de um clique, e como até é possível procurar de 
uma vez só todas as provas que foram reunidas contra determinado arguido, os 
interrogatórios são dinâmicos. “Já ninguém vai passar 1h30 à procura de uma 
escuta, como sei que acontecia”, reforça o juiz António Gomes. Além disso, poder 
confrontar quase no imediato uma testemunha ou um arguido com uma mentira 
ou uma contradição tem um impacto muito maior. Sobretudo quando todos os que 
estão na sala também conseguem ouvir e ver as provas.

O sistema tem outras vantagens, em termos práticos. A ferramenta não está 
dependente de actualizações como a maioria dos softwares informáticos – vai sendo 
aperfeiçoada, de julgamento para julgamento. Foi pensada para ser fácil de usar. 
“Em 15 ou 20 minutos qualquer funcionário de um tribunal aprende”, garantem. 
Como está a ser testada em julgamentos reais, se for detectado um erro pode ser 
resolvido até no próprio dia, se António Costa, o programador, tiver disponibilidade. 
E, talvez seja por esta razão que tem sido tão elogiada: foi criada por quem está a par 
das necessidades de um juiz ou de um investigador. “Os consultores normalmente 
são outsiders. Nós somos os consultores e os utilizadores.”

Também as regras de segurança não foram descuradas. Por razões de sigilo, 
cada processo fica assente numa plataforma e não é possível fazer cópias.  O 
titular do processo vai ser o primeiro a registar-se com um utilizador e uma 
palavra-passe. A partir daí, só ele poderá decidir quem acede e o que poderá ver.
A ferramenta é também altamente valiosa para os investigadores e já está em 
teste num departamento de investigação criminal do Porto. “Eu e o Costa já 
trabalhamos há uns anos na investigação, queríamos uma plataforma que nos 
ajudasse. Nas escutas, por exemplo, temos de nos socorrer das instalações 
da PJ para recolher as intercepções, trazê-las para o nosso edifício e usar 
três programas para tratá-las: um que nos permite descodificar o código das 
intercepções; um Excel onde fica o registo da data e hora e um Word para a 
transcrição. Com o nosso sistema é tudo feito aqui de forma automática”, explica 
Ernesto Sousa. Ao ligar o disco, o programa faz a importação automática das 
escutas. Depois de o investigador resumir o seu conteúdo, o programa ainda 
pergunta se aquela escuta tem ou não interesse para o processo; e se tem 
interesse como meio de prova contra alguém ou por outra razão.

A ferramenta permite ainda imprimir pedidos de buscas quase automaticamente; 
que o investigador seja avisado de que estão a ser ultrapassados determinados 
prazos e que um relatório quinzenal do órgão de polícia criminal seja produzido 
automaticamente, porque o sistema agrega as informações que foram sendo 
introduzidas nessas semanas. “Só nestes relatórios, perdiam-se dias. No final, 
estaremos a falar da poupança de meses de trabalho”, nota o agente Ernesto. 
António Gomes tem outro exemplo: o programa é capaz de produzir um relatório 
de 250 páginas, com um resumo das escutas por alvo, em apenas dois minutos 
e meio. “Até para nós foi uma surpresa.”

A conselho de um juiz, o trio candidatou-se ao prémio “Balança de Cristal da 
Justiça”, criado pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia. Como quem 
usa fica cliente, os pedidos não param de chegar. Ainda não negaram nenhum 
mas sabem que seis mãos não conseguem tudo. Para pôr o sistema a funcionar 
nos maiores casos judiciais, seria necessário dar formação a outros. Pelo menos 
em alguns casos já conseguiram o que queriam: rapidez, modernidade, “abrir o 
processo às pessoas”. António Gomes quer dar à Justiça um ar profissional e 
sente que com pequenas coisas podem fazer-se mini-revoluções: “Não podemos 
trabalhar processos do século XXI com técnicas do século XIX. Pelo menos com 
esta ferramenta já não parecem um arraial minhoto com post-its de várias cores.”
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