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Déclaration du premier ministre à l’occasion 
du Jour de Louis Riel

Le 16 novembre 2018

Ottawa (Ontario)

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la 
déclaration suivante à l’occasion du Jour de Louis Riel :

« Aujourd’hui, nous commémorons la vie de Louis Riel, 
leader métis dévoué, politicien et fondateur de la province 
du Manitoba.

« Une voix forte pour les droits des minorités et la Nation des 
Métis, Louis Riel a joué un rôle important dans l’édification 
de la Confédération canadienne. Il était un visionnaire qui 
rêvait d’un Canada diversifié et inclusif. Aujourd’hui, nous 
réfléchissons aux contributions que Louis Riel a apportées 
au pays que nous sommes fiers d’appeler chez nous.

« Cet été, j’ai eu le plaisir de rencontrer la Nation des Métis 
lors du sommet annuel entre la Couronne et la Nation des 
Métis. Le sommet soutient l’Accord entre le Canada et 
la Nation des Métis. Il contribue ainsi à faire progresser 
l’engagement du Canada à travailler avec la Nation des 
Métis pour l’aider à réaliser sa vision d’autodétermination.

« Alors que nous continuons de renforcer notre relation 
avec la Nation des Métis et nos efforts pour faire avancer 
la réconciliation, j’encourage les Canadiens à réfléchir 
aux importantes contributions qu’ont apportées les Métis. 
Nous soulignons le rôle essentiel qu’ils ont joué, et qu’ils 
continuent de jouer, pour bâtir le Canada. »

S. Martinho – Tempo de lendas e tradições
A  lenda de S. Martinho é por demais conhecida e popularizada, pelo que que 
não a vamos aqui repetir de forma exaustiva, mas sempre resumiremos que está 
associada ao facto de Martinho, então um soldado do exército romano, numa 
das suas saídas a cavalo, ter avistado na rua um pobre mendigo, semi-despido a 
tiritar de frio. A bondade de Martinho fez com que pegasse na sua espada e com 
ela cortasse um pedaço da sua vistosa capa púrpura, que ofereceu ao mendigo 
que assim com ela se agasalhou. Simultanemante, o tempo frio e chuvoso, 
mudou, como por milagre, para um dia quente e com sol, semelhante a um dia 
de Verão. Daí a lenda do chamado “Verão de S. Martinho”. Todavia, esta é a 
mais conhecida, mas a S. Martinho são atribuídas outras interessantes lendas 
que giram à volta da sua santidade. 

“Por cá, na minha aldeia, muitos dos ditados populares referentes a S. Martinho 
são levados à letra pois ainda se matava o porco preferencialmente nesta época, 
bem como as castanhas e o vinho novo  (ou a jeropiga) são já companhia à 
noite depois do jantar, junto ao aconchego da lareira. Neste ano o “Verão de 
S. Martinho” ainda não fez juz à tradição, mas isso nem é o mais importante. O 
melhor calor é o que nos chega da alma.”



A  Chuva e o Bom Tempo
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Une fleur pour Girerd
 Por YVES BOISVERT

La Presse

Du collègue, je ne peux pas tellement témoigner. J’ai 
connu le Girerd des dernières années à La Presse. Il 
passait dans la salle en marchant vite, sourcil froncé sur 
un œil grave et curieux... toujours civil, souvent sifflant... 
Il faisait tout vite, on dirait, penser, imaginer, dessiner, 
partir...

J’ai vu le Jean-Pierre Girerd des dernières années, qui 
travaillait à distance. Son génie devenait plus ombrageux, 
vaguement misanthrope, toujours avec cette réserve de 

tendre pas loin derrière, comme un pneu de secours qu’on traîne sans trop savoir 
quand ou comment l’installer.

Mais ce qu’on a connu à 6 ou 7 ans, on ne l’oublie jamais. Et pour les gens de ma 
génération, Girerd, c’était immense. Avant de lire la politique, on la voyait mise 
en scène dans La Presse.

La caricature, c’est la première porte d’entrée dans un journal, pour un enfant. 
L’initiation joyeuse au monde étrange de l’actualité.

Nous avions à la maison ses recueils de caricatures, et dans mon souvenir, nous 
en avions des dizaines... Je me rends compte aujourd’hui qu’entre 1970 et 1980, 
il n’en a publié que trois. J’ai dû les regarder trop souvent. Je me souviens de 
ses gags, je revois René Lévesque, toujours cigarette au bec, Pierre Trudeau 
toujours très grand à côté de lui, même si « en vrai », Trudeau n’était pas grand 
du tout... Le référendum de 1980, quel carnaval pour le caricaturiste... Claude 
Ryan qui dit : «Quelle que soit la question, nous répondrons Non!»...

Jean-Pierre Girerd
ARCHIVES LA PRESSE

Je me souviens du rire de mon père, je me souviens des blagues que je ne 
comprenais pas, mais même à moitié, elles étaient bonnes. Je me souviens, je 
ne sais pas pourquoi, d’un dessin de Roger Taillibert à qui on apprend que son 
Stade olympique coûtera plus cher que prévu, et qui répond «C’est en béton»... 
C’est en béton, c’est embêtant... Elle a fait rire mon père pendant une semaine. 
Jean Drapeau, évidemment, qui a fini par l’avoir à l’usure, on dirait, mais qui lui 
a donné des tomes entiers.

La caricature, c’est la partie affective du journal qui parle à l’autre. Le caricaturiste 
allume nos matins gris, et des fois, c’est cru.

Le chien, la fleur, le mot d’esprit en première page, l’humour caustique en page 
éditoriale. Girerd jouait sur plusieurs tableaux, tendresse et acide en noir et 
blanc, à l’encre de Chine ou d’Algérie, où il est né et où il a rêvé d’être peintre.

Il l’a été, certains jours à La Presse, quand la ligne claire ne suffisait plus à la 
lumière des événements.

Il l’a été par la suite, je me souviens d’une série qu’il a faite pour Amnistie 
internationale, je me souviens aussi de sa série sur les gens de justice, un clin 
d’oeil au grand Daumier, dont Girerd est un héritier, et vraiment, il n’a pas gaspillé 
cet ADN.

C’est déjà loin tout ça, c’est déjà flou, 23 ans qu’il est parti de La Presse... En 
même temps, pour des milliers de gens comme moi, c’est tellement vif, c’est 
tellement clair, on a passé tant de soirs et de matins à la même table...

Os elogios que escondem realidades
O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, presidiu à comemoração do Centenário 
da assinatura do Armistício que, em 1918,  pôs fim à 1ª Guerra Mundial.

A leitura do seu discurso —, fez-me lembrar a célebre frase — creio que de 
Alexis Tocqueville— que diz:”É aos soldados e não aos políticos a quem se 
deve a democracia. “É aos soldados e não aos políticos, a quem se deve a 
liberdade”. E é, exactamente, baseando-me numa das citações do famoso 
sociólogo francês que oriento este apontamento ao recordar “A liberdade da 
imprensa não faz sentir  o seu poder apenas sobre as opiniões políticas, mas 
também sobre as opiniões dos homens. Não modifica somente as leis, mas 
os costumes (... ).  Amo-a pela consideração dos males que impede, mais 
ainda do que pelos bens que produz”.

As habituais subtilezas do discurso do Presidente entremearam-se com 
algumas afirmações que não deixaram dúvidas quanto à mensagem que 
quiz enviar. “Hoje mais do que nunca queremos afirmar os valores que nos 
identificam como Nação e na relação fraterna com nações aliadas e amigas 
aqui representadas: o primeiro dos quais é a dignidade da pessoa humana”.
Desse modo, dirigindo-se abertamente às Forças Armadas deixou para elas 
um recado:”Hoje mais do que nunca queremos celebrar as nossas Forças 
Armadas. Sem vós, não há liberdade nem segurança, nem democracia, nem 
paz que possam vigorar. Quem dentro ou fora de vós isto não entender, não 
entendeu nada do passado, do presente nem do futuro de Portugal”.

Marcelo Rebelo de Sousa que antes recordou algumas histórias de militares 
portugueses que estiveram em França e ao longo das fronteiras de Angola 
e Moçambique, fazendo frente às forças alemães, equivalendo-os ao 
soldado Milhões, acentuou “a indelével  gratidão” de Portugal para com as 
suas Forças Armadas. Na verdade, são elas que juntamente com o povo 
poderão, se necessário, concorrer para o restabelecimento da identidade 
nacional e estabelecer a defesa da cidadania, combatendo o individualismo 
e imunizando assim a democracia contra autoritarismos. Totalitarismos.

Depois das campanhas africanas, onde caíram largos milhares de militares, 
as nossas forças actuam agora no seio da ONU, em missões de paz. Fazem 
parte das forças militares multinacionais instituídas pela Organização das 
Nações Unidas tendo a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, 
de quem recebe os objectivos por ele designados para poderem actuar em 
zonas de conflito armado. Tornam-se assim capacetes azuis ou boinas azuis.
Estas tropas multinacionais criadas para a manutenção da paz em países 
envolvidos em conturbação social, nem sempre reluzem os equipamentos. 
Há muitas queixas contra a actuação dessas tropas, acusando-as de diversos 
crimes contra a humanidade, faltas de respeito para com a população activa, 
violentação, crimes de estupro entre várias outras. Uma que detonou nas 
agências noticiosas, foi a compra de votos para influenciar as eleições no 
Haiti em 2010. As manifestações populares denunciando essa actuação, 
foram reprimidas pela Minustah.

Creio que os problemas engendrados por algumas Forças multinacionais 
representando a ONU, se deve ao facto de, afim de economizar nas 
despesas inerentes à deslocação, ordenados, material, etc, de que paga 
60%, creio, a organização internacional deita mão a elementos de países do 
terceiro mundo, sem qualificações para as funções. São “matumbos” a quem 
substituíram a enxada com cabo de bambu por uma espingarda automática 
e um capacete azul. Isto é a expressão mais simples de fazer a diferença 
entre militares profissionais ou com instrução e treinos adequados e, os tais 
“matumbos” para quem a lei e a ordem se encontra na ponta da espingarda. 
É também, a diferença entre um militar canadiano, por exemplo, que ganha 
mais de 3 mil dólares por mês, mais diversas subvenções, e um militar do 
terceiro mundo que ganhará menos de 60 dólares por mês...

Estamos um pouco longe de sermos terceiromundistas todavia, na Europa 
há também discripâncias de vencimentos e formas de agir entre os militares 
dos diversos países. Isso não poderá complicar a intenção do “imperador” 
Macron de fazer o seu exército europeu?

E como se fará a organização de tal Força? Onde se instalará o QG e como 
se estabelecerá o Comando? Quem dirige quem? Esse exército, seria 
distribuído pelos vários países da UE ou, nos moldes da NATO?

Porque, como se disse o PR no princípio deste apontamento: “Hoje mais 
do que nunca queremos afirmar os valores que nos identificam 
como Nação e na relação fraterna com nações aliadas e amigas aqui 
representadas: o primeiro dos quais é a dignidade da pessoa humana”. 
E, são os soldados que garantem a nossa Liberdade e Democracia..

Raul Mesquita
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À la découverte du baroque au Portugal
Parcourez le Portugal du nord au sud avec une incursion dans les archipels de 
Madère et des Açores et découvrez les fascinantes images qui illustrent l’“Âge 
d’or” du Portugal.

Arrivé plus tard que dans le reste de l’Europe, le baroque s’est manifesté de 
façon différente mais toujours avec vigueur. Si, à l’extérieur, ce sont le grandiose 
et la taille des monuments érigés aux XVIIe et XVIIIe siècles qui impressionnent, 
les intérieurs surprennent par leur richesse décorative. Une des principales 
caractéristiques est la profusion de boiseries dorées et d’azulejos mais ce baroque 
s’exprime tout autant dans la sculpture, la peinture, la céramique, l’orfèvrerie, le 
mobilier et les textiles.

Pour vous aider dans cette découverte, nous vous suggérons quatre parcours 
au cours desquels vous pourrez apprécier les caractéristiques particulières 
de ce style dans chaque région. À Porto et dans le nord, vous partirez “À la 
recherche de trésors” et vous verrez des œuvres majestueuses en granit comme 
des portails ouvragés et des intérieurs somptueux. Mais nous n’évoquerons pas 
seulement l’architecture religieuse car nous irons également voir des “solares”, 
ces imposantes résidences de la vieille noblesse.

On trouve aussi de ces manoirs dans le centre du Portugal mais dans les 
excursions que nous vous proposons, les détails ont leur importance. « Jours de 
faste et de splendeur » vous mène par les villes les plus importantes de la région 
pour admirer des sculptures, des peintures, de l’orfèvrerie, du mobilier, de l’art 
sacré, mais également des fontaines, des jardins ou même une forteresse.

Dans la région de Lisbonne, vous ferez “Une promenade dorée”, la couleur 
dominante de l’intérieur de tant d’églises et de palais. Vous pourrez également 
admirer le style baroque appliqué à des moyens de transport comme les 
carrosses et les galiotes. De même dans l’urbanisme : saviez-vous qu’après le 
grand tremblement de terre de Lisbonne de 1755, la reconstruction de la ville a 
été planifié selon l’esprit des Lumières ?

Et pour que vous vous fassiez une idée complète du pays, partez dans le sud et 
dans les îles. Alentejo, Algarve, Açores et Madère possèdent un grand nombre 
de “Trésors cachés” qu’il convient 
de découvrir. Ce sont parfois des 
monuments à la façade austère qui 
dissimulent à l’intérieur des richesses 
et des chefs d’œuvres. Ou bien des 
églises et des sanctuaires dans des 
lieux loin de tout qui valent à eux seuls 
le voyage. 

Relevez le défi et aventurez-vous, au 
Portugal, à la découverte du baroque !

Musées et Palais  -  Museus e Palácios de Portugal

Musée National des Carrosses
A l’initiative de la reine D. Amélia d’Orléans et Bragança, épouse du roi D. Carlos I      
(r. 1889-1908), qui l’inaugura en 1905, le Musée des Carrosses exhibe une collection 
exceptionnelle et unique au monde de voitures royales, richement parées, allant du 
XVIIè siècle au XIXè siècle (carrosses, berlines, voitures, chariots, litières, chaises 
à porteurs), utilisés par la Cour portugaise et d’autres Cours Européennes, par le  
Patriarcat de Lisbonne et les maisons nobles du Portugal, jusqu’à l’apparition de 
l’automobile.

Le rare exemplaire de voiture de voyage de Filipe II (fin du XVIè siècle) et les trois 
monumentaux carrosses faisant partie de la somptueuse ambassade envoyée 
par le Portugal au Pape Clément XI à Rome (1716), avec une iconographie en 
gravure dorée rendant gloire aux Grandes Découvertes, sont quelques unes des 
pièces les plus remarquables de cette incomparable vitrine.

Le Musée des Carrosses (Museu dos Coches) est actuellement présent sur 
trois sites. À Lisbonne, vous pourrez le découvrir sur la place Praça Afonso 
de Albuquerque, dans le nouvel édifice de Belém et à l’ancien manège royal 
(Picadeiro do Palácio Real). Et à Vila Viçosa, vous le trouverez dans les anciennes 
écuries du palais royal (Paço Ducal).

Le nouvel édifice du Musée des Carrosses, inauguré en mai 2015 et situé à Belém, 
abrite l’ensemble le plus représentatif de la collection. Il s’agit non seulement 
d’un espace culturel mais également d’un lieu public organisé sur l’emplacement 
des anciens ateliers généraux de l’armée de terre (Oficinas Gerais do Exército). 
L’espace est l’œuvre de l’architecte Paulo Mendes da Rocha, lauréat du prix 
Pritzker, qui explique que “le musée n’a pas de porte mais est ouvert sur le monde 
entier”. Bien plus qu’un simple musée, il s’agit d’un projet articulé autour d’une 
infrastructure urbaine, qui offre à la ville un « espace public » et répond au besoin 
d’augmenter la zone d’exposition du musée, son infrastructure technique et de 
soutien, et de créer un nouvel attractif pour le public du musée le plus visité du 
pays. L’édifice est constitué d’un pavillon principal avec une galerie suspendue 
et une annexe. Les deux bâtiments sont reliés par un pont suspendu permettant 
la circulation et dont la disposition crée une sorte de portique menant à un patio 
ouvert au public.



4

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

Sobre Portugal ...(opinião de uma Prof.Universitária brasileira) 
 
 
Ruth Manus, é advogada e professora universitária e escreve num blogue num 
Jornal de S. Paulo. E escreveu isto sobre Portugal:

«Dentre as coisas que mais detesto, duas podem ser destacadas:

Ingratidão e pessimismo.

Sou incurávelmente grata e optimista e, comemorando quase 2 anos em Lisboa, 
sinto que devo a Portugal o reconhecimento de coisas incríveis que existem 
aqui, embora me pareça que muitos nem percebam.

Não estou dizendo que Portugal seja perfeito.

Nenhum lugar é.

Nem os portugueses são, nem os brasileiros, nem os alemães, nem ninguém.
Mas para olharmos defeitos e pontos negativos basta abrir qualquer jornal, como 
fazemos diariamente.

Mas acredito que Portugal tenha certas características nas quais o mundo inteiro 
deveria inspirar-se.

Para começo de conversa, o mundo deveria aprender a cozinhar com os 
portugueses.

Os franceses aprenderiam que aqueles pratos com porções minúsculas não 
alegram ninguém.

Os alemães descobririam outros acompanhamentos além da batata.

Os ingleses aprenderiam tudo do zero.

Bacalhau e pastel de nata ?

Não.

Estamos falando de muito mais.

Arroz de pato, arroz de polvo, alheira, peixe fresco grelhado, ameijoas, plumas 
de porco preto, grelos salteados, arroz de tomate, baba de camelo, arroz doce, 
bolo de bolacha, ovos moles.

Mais do que isso, o mundo deveria aprender a se relacionar com a terra como os 
portugueses se relacionam.

Conhecer a época das cerejas, das castanhas e da vindima.

Saber que o porco é alentejano, que o vinho do Porto é do Douro.

Talvez o pequeno território permita que os portugueses conheçam melhor o 
trajecto dos alimentos até a sua mesa, diferente do que ocorre, por exemplo, no 
Brasil.

O mundo deveria saber ligar a terra à família e à história como os portugueses.
A história da quinta do avô, as origens transmontanas da família, as receitas 
típicas da aldeia onde nasceu a avó.

O mundo não deveria deixar o passado escoar tão rapidamente por entre os 
dedos.

E se alguns dizem que Portugal vive do passado, eu tenho certeza de que é isso 
o que os faz ter raízes tão fundas e fortes.

O mundo deveria ter o balanço entre a rigidez e a afecto que têm os portugueses.
De nada adiantam a simpatia e o carisma brasileiros se eles nos impedem de 
agir com a seriedade e a firmeza que determinados assuntos exigem.

O deputado Jair Bolsonaro, que defende ideias piores que as de Donald Trump, 
emergiu como piada e hoje fortalece-se como descuido no nosso cenário político.
Nem Bolsonaro nem Trump passariam em Portugal .

Os portugueses - de direita ou de esquerda - não riem desse tipo de figura, nem 
permitem que elas floresçam.

Ao mesmo tempo, de nada adianta o rigor japonês que acaba em suicídio, nem 
a frieza nórdica que resulta na ausência de vínculos.

Os portugueses são dos poucos povos que sabem dosar rigidez e afecto, acidez 
e doçura, buscando sempre a medida correta de cada elemento, ainda que de 
forma inconsciente.

Todo país do mundo deveria ter uma data como o 25 de Abril para celebrar.

Se o Brasil tivesse definido uma data para celebrar o fim da ditadura, talvez não 
observássemos com tanta dor a fragilidade da nossa democracia.

Todo país deveria fixar o que é passado e o que é futuro através de datas como 
essa.

Todo idioma deveria conter afecto nas palavras corriqueiras como o português 
de Portugal transporta .

Gosto de ser chamada de “ miúda“.

Gosto de ver os meninos brincando e ouvir seus pais chamá-los carinhosamente 
de “ putos “.

Gosto do uso constante de diminutivos.

Gosto de ouvir ” magoei-te ? ” quando alguém pisa no meu pé.

Gosto do uso das palavras de forma doce.

O mundo deveria aprender a ter modéstia como os portugueses, embora os 
portugueses devessem ter mais orgulho desse seu país do que costumam ter.

Portugal usa as suas melhores características para aproximar as pessoas, não 
para afastá-las.

A arrogância que impera em tantos países europeus, passa bem longe dos 
portugueses.

O mundo deveria saber olhar para dentro e para fora como Portugal sabe.

Portugal não vive centrado em si próprio como fazem os franceses e os norte 
-americanos.

Por outro lado, não ignora importantes questões internas, priorizando o que vem 
de fora, como ocorre com tantos países colonizados.

Portugal é um país muito mais equilibrado do que a média e é muito maior do 
que parece.

Acho que o mundo seria melhor se fosse um pouquinho mais parecido com 
Portugal.

Essa sorte, pelo menos, nós brasileiros tivemos.»
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Rosa dos Ventos Rose des Vents

Musées et Palais  -  Museus e Palácios de Portugal

Musée National d’Art Ancien

Inauguré en 1884, le Musée National d’Art Ancien fut créé afin de répondre à 
une ancienne aspiration survenue après l’abolition des ordres religieux, en 1834. 
L’objectif était de suivre la destinée des œuvres d’art provenant majoritairement 
des monastères et des églises qui à cette époque étaient tombées entre les 
mains de l’État.

Le Musée est installé dans un Palais du XVIIe siècle, construit à la demande de 
D. Francisco de Távora. Aux alentours de 1918, le Couvent ruiné des Carmélites 
de Santo Alberto, contigu au palais dont on conserve actuellement la très belle 
chapelle baroque qui fait partie intégrante du circuit muséologique, fut démoli. 
Avec un magnifique jardin surplombant le Tejo, c’est l’un des plus importants 
musées portugais.

La principale pinacothèque possède la plus complète collection de peintures 
portugaise et européenne du pays, avec des œuvres allant du XIVe siècle à la 
moitié du XIXe siècle. Elle conserve de notables peintures de maîtres de l’école 
portugaise tels que Nuno Gonçalves (XVè siècle), Frei Carlos, Vasco Fernandes, 
Cristóvão Figueiredo, Gregório Lopes (XVIè siècle), Vieira Portuense et Domingos 
Sequeira (XVIIè XIXè siècles), ainsi que des collections permanentes d’écoles 
et d’artistes européens Memling, Bosch, Dürer, Holbein, Gérard David, Cranach, 
Morales, Pieter de Hooch, Zurbarán, Piero della Francesca, Rafael, Fragonard, 
Courbet, entre autres. Il affiche également des collections de sculpture religieuse 
du Moyen Âge jusqu’à la période baroque (où abondent les crèches de Machado 
de Castro) et de remarquable pièces d’art décoratif : céramique portugaise et 
orientale XVIè-XVIIIè siècle), du mobilier, des tapis d’Arraiolos et des textiles.

La plus importante collection d’objets en argent et en or du Portugal qui s’étend 
du Moyen Âge aux magnifiques œuvres baroques du XVIIIe siècle et aux très 
belles argenteries réalisées par les orfèvres français Germain (père et fils) pour 
la maison royale portugaise, mérite également une référence particulière.

Reflétant les relations entre les portugais et divers peuples d’autres continents, 
ce musée possède une collection de précieuses pièces et d’objets décoratifs 
d’Afrique, d’Inde et de Chine, qui comprend des pièces (XVIe et XVIIIe siècles) 
en ivoire, du mobilier, des broderies, des objets en argent, des porcelaines, de la 
soie et une collection d’art Namban avec des paravents et des laques du Japon.

Couvent de Jésus à Aveiro
L’actuelle façade du couvent date du XVIIIe siècle et se découpe en trois portails 
ornés de beaux frontons, celui du milieu présente le blason royal. L’édifice 
conserve quelques espaces qui régissaient la vie conventuelle: le parvis, où se 
trouvait la l’entrée, le cloître du XVe siècle, qui conserve une colonnade de la 
Renaissance, quelques chapelles manuélines décorées d’azulejos et la maison 
du chapitre.

À l’intérieur de l’église on remarquera tout particulièrement la chapelle principale 
pour le remarquable travail des sculptures en bois doré, de la fin du XVIe 
siècle, qui rappelle une œuvre d’orfèvrerie. Sur les murs tapissés de panneaux 
d’azulejos on aperçoit des peintures représentant des passages de la vie de 
Sainte Joana Princesse, fille du roi Afonso V.

Dans le chœur de la partie basse de l’église, où les moniales assistaient aux 
offices liturgiques, se trouve le tombeau de Sainte Joana, une pièce parfaitement 
exécutée avec de très fines incrustations en marbre italien de diverses couleurs. 
Son installation fut autorisée par bulle du Pape Pie II, en 1461. Le tombeau est 
entouré d’une décoration pariétale en bois sculpté, en azulejos et en marbre, 
sous un plafond polychrome – de style baroque. Il a été réalisé par des artistes 
portugais, et dessiné par l’architecte royal, Manuel Antunes. L’œuvre fut initiée 
en 1699, à la demande de Pedro II, mais ce n’est qu’en 1711 qu’elle recevrait 
les cendres de l’Infante, à qui Aveiro consacre une fête religieuse le 12 mai (férié 
municipal), éphéméride de sa mort, qui inclut une pérégrination au couvent, 
et une procession, essentiellement liturgique, qui intègre des éléments civils, 
comme les dames, les chevaliers, les infants, les pages et autres figures.

Igreja de Santa Maria Madalena de Falperra
Dans la Serra de Falperra, se trouve l’Église de 
Sainte-Marie Madeleine, construite sur ordre 
de l’archevêque Rodrigo de Moura Teles. C’est 
un harmonieux monument de style baroque, 
précédé d’un ample escalier, en accord avec 
la typologie commune aux sanctuaires les plus 
proches.

À l’intérieur, tout aussi richement décoré en style 
baroque, il importe de remarquer la chaire et le 
revêtement d’azulejos du XVIIIe siècle signé du 
céramiste Policarpo de Oliveira Fernandes.
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A Conexão Entre o seu Apêndice e Parkinson

Os cientistas descobriram uma nova pista de que a doença de Parkinson pode 
começar não no cérebro, mas no intestino - e possivelmente no apêndice. 
Descobriu-se que as pessoas com apêndice removido precocemente tiveram 
menor risco de contrair a doença cerebral décadas mais tarde.

O apêndice, que muitas vezes é considerado inútil, parece ser um depósito para 
armazenar uma proteína anormal. Que, se de alguma forma faz o seu caminho 
para o cérebro, torna-se a marca do Parkinson. Mas, antes de você ir ao cirurgião, 
Viviane Labrie, do Instituto de Pesquisa Van Andel, de Michigan, neurocientista 
e geneticista que liderou a equipa de pesquisa, destacou: “não estamos dizendo 
para todas as pessoas fazerem uma apendicectomia”. Além disso, há muitas 
pessoas que não têm apêndice, mas ainda assim desenvolveram o Parkinson. 
Além disso, muitos outros abrigam a proteína, mas nunca ficam doentes.

Entendendo a conexão intestinal

Médicos e pacientes há muito suspeitam de uma conexão entre o trato 
gastrointestinal e o mal de Parkinson. Também foi notado que a constipação e 
outros problemas gastrointestinais são muito comuns há vários anos, antes que 
os pacientes experimentem tremores e dificuldades de movimento que levam ao 
diagnóstico de Parkinson.

O Dr. Allison Willis, especialista em Parkinson na Universidade da Pensilvânia, 
que não fez parte do estudo, mas tem muitos de seus pacientes perguntando 
sobre a conexão intestinal “Esta é uma grande peça do quebra-cabeça. É uma 
pista fundamental “

James Beck, director científico da Fundação Parkinson, que também não estava 
envolvido, concordou que “há um monte de conexões potenciais tentadoras”. 
Além disso, ele observou que, apesar de sua reputação, o apêndice parece 
desempenhar um papel na imunidade que pode influenciar a inflamação 
intestinal. Além disso, o tipo de bactéria intestinal que vive no intestino também 
pode afectar o mal de Parkinson. No entanto, se é verdade que é comum incluir 
a proteína ligada a Parkinson, “o que não sabemos é o que a inicia, o que faz 
essa bola rolar”, diz Beck.

Os cientistas têm, há muitos anos, a hipótese sobre o que pode causar a 
conexão intestino-Parkinson. Uma teoria principal incluía a possibilidade de 
uma má proteína “alfa-sinucleína” que pode viajar das fibras nervosas no trato 
gastrointestinal para cima do nervo vago. Isso conecta os principais órgãos do 
corpo ao cérebro. A alfa-sinucleína anormal é tóxica para as células cerebrais 

envolvidas no movimento. Houve também outras pistas. Décadas atrás, as 
pessoas que tiveram seu nervo vago cortado, como parte de uma terapia 
agora abandonada, tiveram um risco reduzido de Parkinson. Estudos menores 
sugeriram que apendicectomias também podem ser protetoras - mas os 
resultados foram conflitantes.

Consequentemente, a equipe de Labrie partiu para encontrar evidências mais 
fortes. Em primeiro lugar, os pesquisadores analisaram o banco de dados 
de saúde nacional da Suécia. Eles examinaram registros médicos de quase 
1,7 milhão de pessoas rastreadas desde 1964. Descobriu-se que o risco de 
Parkinson era 19% menor entre aqueles que tiveram seu apêndice removido 
cirurgicamente décadas antes. O que foi considerado intrigante foi que as 
pessoas que viviam em áreas rurais pareciam obter o benefício. Labrie disse 
que é possível que o apêndice desempenhe um papel nos factores de risco 
para Parkinson, incluindo a exposição a pesticidas. Além disso, análises 
posteriores sugeriram que pessoas que desenvolveram Parkinson, apesar de 
uma apendicectomia precoce, tenderam a apresentar sintomas alguns anos 
mais tarde do que pacientes com idade semelhante.

Uma proteína comum

O Dr. Andrew Feigin, director executivo do Parkinson’s Institute da NYU Langone 
Health, que não participou da pesquisa, diz que esse tipo de estudo não prova 
que a remoção do apêndice reduz o risco. Consequentemente, a equipe de Labrie 
examinou o tecido de 48 pessoas sem Parkinson. Verificou-se que em 46 delas, 
o apêndice abrigava a proteína anormal do Parkinson. O mesmo aconteceu com 
alguns pacientes de Parkinson. Se o apêndice estava inflamado ou não, também 
não afectou seus achados.

Este é um achado crucial, porque significa simplesmente que abrigar a proteína 
no intestino não é suficiente para acionar o mal de Parkinson, disse Labrie. Tem 
que haver outro passo que o torne perigoso apenas para certas pessoas. Ela diz: 
“A diferença que pensamos é como você administra essa patologia”, disse ela, 
sobre como o corpo lida com o acúmulo.
A sua equipa planeia estudos adicionais. Os resultados são convincentes, 
no entanto, outra questão fundamental é se a proteína anormal se acumula 
no intestino de pessoas saudáveis. Além disso, Penn Willis acrescenta outra 
precaução: Existem outros riscos não relacionados para a doença de Parkinson, 
o que inclui sofrer uma lesão cerebral traumática. “Este poderia ser um dos 
muitos caminhos que levam à doença de Parkinson, mas é muito emocionante”, 
disse ela.

Adelino Cabral, professor na Universidade de Massachusetts, 
USA, anuncia a venda de 4 volumes da Odisseia Portuguesa

ODISSEIA PORTUGUESA VIA HUDSON, 
MASSACHUSETTS, U.S.A.
                                                              ( 4 Volumes )

(PORTUGUESE ODYSSEY VIA HUDSON, 
MASSACHUSETTS, U.S.A.)
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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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   COIMBRA DOS ESTUDANTES
 

  A sebenta e os amores
  Me ajudaram a crescer
  Entre alegrias e dores
  Fui construindo o meu Ser.
                              
  Negra capa foi o manto
  Das desditas de caloiro,
  Ela me escondeu o pranto
  E guardou momentos de oiro.
      
  A chegada à Faculdade
  Nos aponta a vida dura
  Mas com força de vontade
  Se conquista a formatura.
 
  Em Coimbra me eduquei
  E desvendei seus segredos,
  Partilhei e aprendi
  A melhor vencer meus medos.
    
  O seu saber e virtude
  Me guiam pela vida fora,
  E saudades, amiúde, 
  Me levam p’ra ela agora.        
                
  Quero rever seus Penedos
  Saudade e Meditação
  Relembrando em sonhos ledos  
  Que Coimbra é uma Lição!
        
 
                                           João Afonso Bento Soares  

PR enaltece Forças Armadas
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu hoje o 
contributo das Forças Armadas para a paz e disse que não será tolerado o uso 
da instituição militar para “jogos de poder”.

“Não toleraremos que se repita o uso das Forças Armadas ao serviço de 
interesses pessoais ou de grupo, de jogos de poder, enquanto soldados se 
batiam como hoje se batem todos os dias no centro de África, no norte, leste 
e sul da Europa, no Golfo da Guiné, pela pátria e pela humanidade”, declarou.

O Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas 
discursava na cerimónia militar que assinala os cem anos do armistício da I 
Guerra Mundial, a 11 de novembro de 1918, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Depois de depositar uma coroa de flores no monumento aos combatentes 
da Grande Guerra, durante a qual combateram 111 mil militares portugueses 
e morreram “mais de oito mil”, Marcelo Rebelo de Sousa invocou os que 
“combateram pela compreensão contra o ódio”, por uma “Europa aberta contra 
uma Europa fechada” e disse que há uma lição de há cem anos para aprender.
“Esses heróis nos convocam a aprender a lição de há cem anos. Não toleraremos 
que se repita a sangrenta divisão da Europa. Não toleraremos que se repita o 
perder-se a paz ganha com tantas mortes às mortes de aventureiros criadores 
de novas guerras”, disse.

O chefe do Estado defendeu que “hoje mais do que nunca” é necessário “afirmar 
os valores” que identificam Portugal “como nação na relação fraterna com 
as nações aliadas e amigas”, o primeiro dos quais “é a dignidade da pessoa 
humana”.

“Hoje mais do que nunca queremos celebrar as Forças Armadas. Sem vós, 
militares de Portugal, sem o vosso prestígio, sem o respeito e admiração pela 
vossa missão insubstituível não há liberdade, nem segurança, nem democracia, 
nem paz que possam vingar”, enalteceu
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Une fraude «clés en main» pour profiter 
du filet social canadien et québécois

Le comptable Rafic Mansour, 71 ans, a offert pendant 10 ans des forfaits « clés 
en main » à une riche clientèle du Moyen-Orient afin qu’elle puisse s’acheter un 
accès au filet social canadien et québécois sans avoir à s’installer ici.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

L’offre était alléchante. Un comptable a offert pendant 10 ans des forfaits « clés 
en main » à une riche clientèle du Moyen-Orient afin qu’elle puisse s’acheter un 
accès au filet social canadien et québécois sans avoir à s’installer ici. Assurance 
maladie, droits de scolarité, paiements de soutien aux enfants, prestations pour 
familles à faible revenu : tout y passait. Voici comment fonctionnait l’arnaque, en 
cinq étapes.

1. RECRUTEMENT D’UNE RICHE CLIENTÈLE

« C’est du monde éduqué, diplômé, de bonnes familles. Une clientèle privilégiée. 
Ils n’ont pas le profil de réfugiés, je vous le dis tout de suite ! »

Voilà comment Rafic Mansour décrivait ses clients au palais de justice de 
Montréal, à la fin d’octobre. Le comptable de formation a été arrêté en 2014 à la 
suite d’une enquête de l’Agence des services frontaliers du Canada baptisée « 
Projet Clé en main ». Récemment, il a plaidé coupable à une série d’accusations 
criminelles pour avoir aidé une vingtaine de familles du Moyen-Orient à frauder 
Ottawa et Québec.

Méticuleux, organisé, son système a fonctionné à merveille pendant une 
décennie.

Lors des observations sur la peine, il a dressé le profil de sa clientèle : un dentiste, 
plusieurs entrepreneurs à succès, un publicitaire, une architecte, des ingénieurs, 
un représentant en équipements médicaux, un chef de projet chez Microsoft.

La plupart venaient du Liban, mais certains étaient installés ailleurs, en Arabie 
saoudite, au Koweït ou à Dubaï. Deux soeurs millionnaires d’une famille 
palestinienne installées en Jamaïque ont aussi eu recours à ses services.

2. DEMANDE DE STATUT

Au fil des ans, des dizaines de clients de M. Mansour ont été reçus comme 
résidents permanents canadiens.

« Avec la résidence permanente, tu as tous les droits et privilèges d’un citoyen 
canadien, sauf le passeport et le droit de vote. Tes enfants peuvent étudier 
comme un citoyen canadien, tu as une carte d›assurance maladie, des avantages 
sociaux, tu peux entrer au Canada comme un citoyen grâce à ta carte de résident 
permanent. Et pour devenir citoyen canadien, éventuellement, il faut être résident 
permanent », souligne Me Stéphane Handfield, avocat spécialisé en immigration.
Le statut de résident permanent implique que la personne contribue à la société 
canadienne : le statut est retiré si la personne ne réside pas au moins 730 jours 
sur cinq ans au Canada.

Or, la vingtaine de familles recensées par l’Agence des services frontaliers ne 
résidaient pas du tout ici. Elles venaient à l’occasion pour visiter des proches ou 
profiter du système de santé, ou encore y envoyaient leurs enfants pour étudier à 
Montréal, mais ne respectaient pas les obligations de résidence, selon la preuve 
présentée en cour.

« Ces gens ne venaient au Canada que quelques jours par année, ils passaient 
très peu de temps au Canada », a expliqué la procureure de la Couronne, Me 
Marie-Ève Moore.

Certains clients sont même devenus citoyens canadiens sans remplir les critères 
légaux qui exigent d’avoir résidé trois ans ici au cours des quatre dernières 
années.

3. SIMULATION DE LA RÉSIDENCE

Pour qu’ils puissent avoir accès aux services canadiens sans emménager ici, 
Rafic Mansour leur offrait un service clés en main de simulation de résidence. « 
Les clients créent une vie fictive », a résumé Me Moore.

« C›est compliqué comme stratagème. Dans les formulaires, ils doivent donner 
un historique d›emploi, un historique d’adresses, des documents comme des 
comptes d›Hydro-Québec », a souligné la procureure.

Rafic Mansour s’arrangeait pour que ses clients disposent d’une adresse officielle 
au Canada, soit en achetant un condo qui pouvait être sous-loué ensuite, 
en louant un petit appartement, parfois à plusieurs, ou encore en fournissant 
l’adresse d’un proche.

Le comptable prenait pour eux un abonnement à Hydro-Québec ainsi qu’une 
ligne téléphonique fixe, payée par versements automatisés mensuels. Il assurait 
la prise et le suivi des messages téléphoniques, le suivi de leur correspondance, 
le dépôt de chèques, le paiement de factures, la rédaction des déclarations de 
revenus.

Les clients avaient plusieurs astuces pour cacher leur situation aux douaniers. En 
arrivant au Liban, ils faisaient tamponner un petit papier ajouté à leur passeport, 
qu’ils pouvaient retirer ensuite. Puis, avant de revenir au Canada, ils allaient 
dans un pays limitrophe comme la Jordanie pour faire étamper leur passeport, 
comme s’ils venaient tout juste d’arriver du Canada. À leur retour à Montréal, 
l’étampe semblait indiquer qu’ils n’étaient partis que quelques jours, alors qu’ils 
pouvaient avoir été absents un an.

Dans sa correspondance saisie par les enquêteurs, Rafic Mansour semble parfois 
déplorer que ses clients ne viennent pas s’installer ici pour vrai. « Dommage que 
tu n’es pas à Montréal, il fait un temps radieux. Si ça continue comme ça, les 
amoureux de Montréal vont augmenter ! », écrit-il à l’un d’eux.

4. UTILISATION DES SERVICES

La preuve amassée par les enquêteurs chiffre à environ 500 000 $ le coût des 
services sociaux utilisés frauduleusement par les clients de Rafic Mansour au fil 
des ans.

Soins de santé gratuits, droits de scolarité à une fraction du prix exigé aux 
étudiants internationaux, remboursements de TPS, prestations de soutien 
familial, soutien aux enfants.

Les faux résidents permanents se disaient habituellement travailleurs autonomes 
et déclaraient de bien maigres gains annuels, ce qui leur permettait même de 
jouir des aides pour familles à faibles revenus.

5. JUSTIFICATION DE LA MANOEUVRE

« Je suis humaniste, un profond humaniste, et ça me fait de la peine de voir des 
gens qui ont de la difficulté », a expliqué Rafic Mansour lors des observations 
sur la peine.

Avec l’aide de son avocat, Me Eric Sutton, le comptable de 71 ans a plaidé qu’il 
avait agi par altruisme, pour que ses clients puissent disposer d’une porte de 
sortie en cas de crise au Moyen-Orient.

« À n›importe quel moment, tout peut s›enflammer là-bas, et ces gens vont 
chercher un refuge », a-t-il déclaré. Il a souligné qu›une bonne partie de sa 
clientèle était chrétienne, comme lui, et que, « malheureusement, les chrétiens 
au Moyen-Orient n›arrivent plus à vivre, ils doivent penser à aller ailleurs ».

Mais pour montrer que M. Mansour savait bien qu’il organisait des fraudes, la 
poursuite a déposé en preuve un courriel exaspéré qu’il avait envoyé à une 
cliente au Liban.

La dame voulait porter plainte contre les douaniers 
canadiens qui avaient été impolis avec elle. M. Mansour, 
qui avait déjà fait beaucoup de démarches pour qu’elle puisse profiter des 
services sociaux canadiens, trouvait qu’elle n’était pas en position de se plaindre.

« Écoute, les Canadiens n›ont pas de leçon à recevoir de personne, surtout pas 
de Libanais qui jouent dans leur système ! », a-t-il répliqué sèchement.
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Os 12 melhores locais para visitar em 
Vila Viçosa

por VxMag 

Estando situada numa das regiões mais férteis do Sul de Portugal, Vila Viçosa 
conta no seu passado com alguns momentos importantes para a história do 
país. Aqui foi estabelecida a Casa dos Duques de Bragança, a família nobre 
mais poderosa a seguir à Casa Real. O 1º Duque de Bragança foi D. Afonso, 
filho ilegítimo de D. João I (1385-1433). Mas a construção do Palácio Ducal, que 
se pode visitar actualmente, deve-se ao 4º Duque de Bragança, D. Jaime que, 
no séc. XVI, muito contribuiu para o desenvolvimento da vila. Durante as Cortes 
de 1646, D. João IV, 8º Duque de Bragança, coroou e proclamou padroeira de 
Portugal a imagem de Nossa Senhora da Conceição, venerada na igreja matriz. 
A partir desse momento os Reis de Portugal deixaram de usar a coroa real. Vila 
Viçosa é conhecida pelo abundância de mármore na região, pois é extraído e 
explorado a partir de mais de 160 pedreiras, sendo internacionalmente conhecido 
(sobretudo o rosa). Estes são os melhores locais para visitar em Vila Viçosa.

1. Paço Ducal de Vila Viçosa

No início do século XVI D. Jaime I, 4º Duque de Bragança, decidiu edificar um 
novo paço em Vila Viçosa. Situado na Horta do Reguengo, fora dos muros do 
aglomerado urbano medieval, o novo palácio erguia-se num local “caracterizado 
por extensos olivais e por abundância de água”. Foi durante séculos a sede 
da sereníssima Casa de Bragança, uma importante família nobre fundada no 
século XV, que se tornou na Casa Reinante, quando a 1 de Dezembro de 1640, 
o 8º Duque de Bragança foi aclamado Rei de Portugal (D. João IV). A fachada 
principal é toda revestida de mármores da região e inspira-se na arquitectura 
italiana renascentista, com três andares, a cada um deles correspondendo, 
desde o rés-do-chão ao piso superior, uma das ordens clássicas: dórica, jónica 
e coríntia.

Vila Viçosa 

No interior das suas 50 salas visitáveis guardam-se as peças das preciosas 
colecções de arte e as raríssimas espécies bibliográficas que pertenceram a 
D. Manuel II, último monarca reinante de Portugal. Destacam-se pinturas dos 
membros artistas portugueses do século passado, ourivesaria, tapeçarias 
flamengas e francesas, pinturas a fresco em paredes e tectos, mobiliário de 
estilo, porcelanas orientais, portuguesas, italianas e de outras origens, armaria 
antiga com peças raras de fabrico oriental, português, alemão, francês, etc. 
Depois da subida de D. João IV ao trono, o Paço de Vila Viçosa deixaria der ser 
a residência oficial dos Duques de Bragança. No reinado de D. João V, em 1716, 
o monarca ordenou novas obras no palácio, só terminadas no tempo de D. José. 
O palácio voltaria a ser remodelado no final do século XIX, sendo então um dos 
locais preferidos pela Família Real para as suas temporadas fora da capital do 
reino. Em meados do século XX, por disposição testamentária de D. Manuel II, 
criou-se a Fundação da Casa de Bragança que passou a tutelar o Paço de Vila 
Viçosa e que agora funciona como museu.
 

2. Castelo de Vila Viçosa
Vila Viçosa não parece ter sido uma região muito importante, antes da reconquista 

cristã da península Ibérica, apesar de haver vestígios de ocupação romana, e já 
na posse portuguesa, só no reinado de D. Afonso III, em 1270, se pode situar o 
provável início da construção do castelo, que D. Dinis, terá concluído. No reinado 
de D. Fernando I, o castelo é objecto de melhoramentos e passa a pertencer, 
depois da crise de 1383 a 1385, a D. Nuno Álvares Pereira, por doação do rei D. 
João I, como recompensa pelos serviços prestados.

Castelo de Vila Viçosa 

Em 1422, os novos donos, os duques de Bragança, mandam construir um 
paço no castelo, mas o terceiro Duque de Bragança foi acusado de traição e 
executado, e Já em 1501, depois de ter estado exilado em Castela, D. Jaime 
de Bragança, filho do duque executado, não quis residir no castelo e mandou 
construir o actual Paço Ducal. D. Jaime também fez obras no castelo, melhorando 
as suas defesas, o que voltaria a acontecer durante a Guerra da Restauração, 
depois de 1640, com a sua adaptação para suportar artilharia, possibilitando-lhe 
repelir o assalto das tropas espanholas em 1665. Classificado como Monumento 
Nacional, é propriedade da Fundação da Casa de Bragança, nele funcionam 
o Museu da Caça e o Museu de Arqueologia da Fundação e também no seu 
anterior, existe a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

 3. Igreja e Convento das Chagas

Erigido em 1514, por D. Jaime, para ser o Panteão das Duquesas de Bragança, 
o Real Convento das Chagas de Cristo, como também é conhecido, foi ocupado 
em 1535 pelas clarissas provenientes do Mosteiro de Nossa Senhora da 
Conceição de Beja. Ali se recolheram jovens da melhor nobreza do reino que 
ingressavam na vida religiosa, muitas delas nascidas de relações extraconjugais. 
Apesar do despojamento característico desta ordem religiosa, as muitas doações 
transformaram este convento num dos mais prósperos e opulentos do país.

Igreja e Convento das Chagas 

O interior da igreja – classificada, desde 1944, monumento nacional, em conjunto 
com os claustros do convento –, é totalmente coberto de azulejos policromos 
datados de 1626, o altar-mor é rico em talha dourada e em pinturas do século 
XVI. Actualmente o Convento alberga a Pousada D. João IV e nos vários quartos 
perpetuam-se as lendas encantadas dos tempos em que, nas diversas celas, 
retiros e oratórios, as religiosas dedicavam o seu tempo à contemplação e 
oração.
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Igreja e Convento dos Agostinhos
Em frente ao Paço Ducal surge o Convento e Igreja dos Agostinhos, cuja 
construção teve início em 1267, no reinado de D. Afonso III, sob a invocação de 
Nossa Senhora da Graça. Entregue à Ordem dos Eremitas Calçados este foi o 
primeiro convento a ser instituído em Vila Viçosa.

4-Igreja e Convento dos Agostinhos
 
Aquando do início da construção do Palácio Ducal (1501), o convento foi 
reestruturado, por ordem de D. Jaime, quarto Duque de Bragança, e a sua fachada 
ficou virada para o Terreiro do Paço. A igreja, de estilo barroco, transformou-se, 
a partir de 1677, no Panteão da memória dos Duques de Bragança, acolhendo 
no seu interior o túmulo do primeiro Duque de Bragança - D. Afonso, classificado 
monumento nacional desde 1910.

5. Igreja de São João Evangelista
Na Praça da República ergue-se este templo seiscentista, também conhecido 
como Igreja do Colégio ou de São Bartolomeu, edificado por ordem dos Duques 
de Bragança (1636), para acolher o colégio jesuíta de São João Evangelista, 
fundado anos antes, em 1601. A imponente fachada, revestida com os mármores 
da região, é rasgada por três ordens de janelas e o mesmo número de portais, 
ladeados por colunas dóricas.

Igreja de São João Evangelista

Flanqueada por duas torres sineiras quadrangulares, conta ainda na fachada 
com o relógio ali colocado em 1822 pela autarquia. No seu interior, o templo 
é um exemplar clássico da arquitectura barroca, destacando-se o retábulo do 
altar-mor feito em talha dourada pelo calipolense Bartolomeu Gomes em 1726.

6. Santuário de Nossa Senhora da Conceição
O Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa é também conhecido 
por Solar da Padroeira, por nele se encontrar a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, padroeira de Portugal. A igreja, que é simultaneamente Matriz de 

Vila Viçosa, fica situada dentro dos muros medievais do castelo da vila, não se 
podendo porém precisar a data exacta da sua fundação, sendo que a existência 
da matriz é já assinalada na época medieval. O edifício actual resulta da reforma 
levada a cabo em 1569, reinando D. Sebastião, sendo um amplo templo de 
três naves, onde o mármore regional predomina como material utilizado na 
construção. Segundo a tradição, a imagem da padroeira terá sido oferecida 
pelo Condestável do Reino, D. Nuno Álvares Pereira, que a terá adquirido em 
Inglaterra. A mesma imagem teve a honra de, por provisão régia de D. João IV, 
referendada em cortes gerais, ter sido proclamada Padroeira de Portugal, em 
25 de Março de 1646. A partir de então não mais os monarcas portuguesas da 
Dinastia de Bragança voltaram a colocar a coroa real na cabeça.

Santuário de Nossa Senhora da Conceição

A notável imagem, em pedra de ançã, encontra-se no altar-mor da igreja, estando 
tradicionalmente coberta por ricas vestimentas (muitas delas oferecidas pelas 
Rainhas e demais damas da Casa Real). Ainda em 6 de Fevereiro de 1818 o 
Rei D. João VI concedeu nova benesse ao Santuário, erigindo-o cabeça da nova 
Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, agradecendo 
à Padroeira a resistência nacional às invasões francesas. Neste Santuário 
nacional estão sediadas as antigas Confrarias de Nossa Senhora da Conceição 
de Vila Viçosa e dos Escravos de Nossa Senhora da Conceição.

7. Igreja e Convento dos Capuchos
A igreja conventual, dedicada a Nossa Senhora da Piedade, é uma construção 
barroca de setecentos. A entrada é vedada por gradeamento em ferro forjado do 
século XVIII e no seu interior três nichos emoldurados conservam as figuras em 
terracota de S. Francisco, Santo António e S. Bernardino de Siena.

Igreja e Convento dos Capuchos

No alpendre, antes da entrada na igreja, surge-nos do lado esquerdo a capela 
do trânsito de São Francisco, erigida no reinado de D. João V e que constitui 
um dos elementos mais curiosos do edifício. No seu interior são apresentadas 
quatro figurações iconográficas concebidas em barro cozido e policromado. 
Numa dessa cenas, S. Francisco é chorado, no seu humilde leito de morte, por 
oito frades ajoelhados.



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

12

8. Museu do Mármore
O Museu do Mármore está instalado num edifício centenário da antiga estação 
conhecida como Caminhos de Ferro, na localidade de Vila Viçosa, no Alentejo, 
Portugal. O magnífico mármore Português chega a todo o Mundo, oriundo das 
pedreiras de Vila Viçosa, Borba e Estremoz. A sua qualidade superior permite a 
exploração desde o período romano. Mármore, do latim marmor, ou seja, pedra 
de qualidade ou pedra branca, é das mais fortes marcas portuguesas.

Tendo como grande desígnio a promoção do Mármore Português e a percepção 
sobre os processos de extracção e transformação desta rocha ornamental 
de Qualidade, o Museu do Mármore de Vila Viçosa abriu as suas portas em 
Outubro de 2000 na antiga estação de comboios desta Vila. Este museu 
expõe,de forma didáctica, e ciclo do mármore desde a geologia, passando pela 
história, a extracção e a transformação do mármore. Aqui é possível contemplar 
a maquinaria utilizada durante a extracção, assim como várias peças de arte 
resultantes do trabalho nesta rocha ornamental. Em 2013, o Museu foi instalado 
na Pedreira da Gradinha, junto à saída para Borba.

9. Pedreira d’el Rey
São 120 metros de profundidade, impróprios para quem sofre de vertigens mas 
vertiginosamente surpreendentes. Uma das maiores pedreiras de Vila Viçosa 
pode ser admirada por visitantes através de visitas marcadas pelo Marmòris. 
Detida pelo mesmo proprietário que abriu o hotel, a pedreira d’el Rey — assim 
batizada por estar no antigo monte d’el Rey — permite extrair várias cores de 
mármore, do branco ao rosa, passando pelo creme e o pele de tigre, assim 
chamado por causa das manchas que se assemelham à pele do animal.

9-Pedreira d’el Rey

Como explica o guia a partir do miradouro no alto — a visita não permite descer 
à pedreira, por razões de segurança –, o mármore é retirado por patamares, e 
apenas maquinaria própria, com fio de diamante, consegue cortá-lo em blocos 
para venda. Esses blocos — gigantes retangulares e maciços — podem ser 
admirados na segunda paragem da visita, já marcados a vermelho e, portanto, 
prontos para venda. Confidência indiscreta: Saddam Hussein era um dos 
principais clientes do mármore de Vila Viçosa, e o negócio nunca mais foi o 
mesmo desde a sua morte.

10. Casa de Bento de Jesus Caraça
Foi aqui que Bento de Jesus Caraça nasceu em 1901 e viveu alguns anos. 
A  casa ilustra a sua origem humilde, de uma família de trabalhadores agrícolas. 
Outro dado que rapidamente se evidencia é a capacidade de aprendizagem 
de Bento de Jesus Caraça que teve um percurso académico invulgar. Um ano 
depois de entrar no ensino superior foi nomeado assistente e aos 28 anos já era 
professor catedrático. Em Matemática, Álgebra e Geometria Analítica.

Bento de Jesus Caraça

Na Casa Museu é feita esta cronologia e também há documentação que revela 
outras vertentes de Bento de Jesus Caraça que pagou caro por não se conformar 
com um regime politico que privava os portugueses de liberdade. Teve sempre 
uma forte actividade cívica e política. Apostava na cultura como um instrumento 
para afirmação do individuo e da sociedade e até criou a Biblioteca Cosmos 
onde publicou mais de uma centena de livros de divulgação cientifica e cultural. 
Devido a esta intervenção cívica e politica ligada à resistência, aos movimentos 
democráticos e ao PCP foi preso pela PIDE e demitido de professor catedrático. 
Dois anos depois faleceu.

11. Museu do Estanho
Apeles Caetano Coelho nasceu em Vila Viçosa a 8 de Abril de 1928. Nessa 
época, cedo iniciou a aprendizagem de um ofício. Concluída a 3ª classe 
(escolaridade obrigatória à época), Apeles rumou a uma oficina de serralharia 
de referência – “Os Manões”, onde aprendeu a arte como serralheiro e ferreiro. 
Com um filho, e um ordenado insuficiente, estabeleceu-se por conta própria no 
Monte das Cabanas, entre Vila Viçosa e Bencatel, a reparar ferramentas das 
pedreiras (picões, escopros, ponteiros, picaretas, enxadas). Teria então cerca 
de 32 anos. O Padrinho Espanca, antiquário, estimulara-o desde muito novo, 
arranjando-lhe alguns “biscates” de restauro de peças antigas. Empenhou-se 
então no fabrico de réplicas originais dos séc XVI e XVII. Iniciado o seu percurso 
artístico, adquiriu fama e passou a ser referenciado no fabrico de artefactos de 
estanho, dada a qualidade de acabamento e o desenho das suas peças, tendo 
obtido vários prémios nacionais e internacionais (ex. Menção Honrosa Prémio 
FNA 1998 “Fragata do Séc. XVIII”).

Transmitiu os seus conhecimentos a muitos jovens que lhe manifestavam 
vontade de aprender a arte; alguns deles viriam mais tarde a criar as suas 
próprias oficinas. Apeles Coelho, autodidacta, não conhecia impossíveis na 
arte de trabalhar o estanho e, sem segredos, evoluiu, aperfeiçoou a liga e foi 
aumentando a sua colecção, que chegou a ser considerada por especialistas 
na matéria como uma das maiores colecções de peças da Europa. A qualidade 
foi o único seu “segredo” – que sempre referiu com orgulho. Faleceu a 27 de 
Novembro de 2015 após doença prolongada. Por vontade expressa de seu filho, 
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OS AÇORES VISTOS DE FORA, CÁ DENTRO
“Na África tem marítimos assentos,

È na Ásia mais que todas soberana,
Na quarta parte nova os campos ara

E se mais mundo houvera lá chegara”

Camões
Lusíadas, Canto VII,17.

São Portugal no meio do Atlântico...

A sua parcela em que repousa a maior pureza da matriz Lusitana. Lá está Miguel 
Arcanjo...

O expoente maior da gesta do que resta da espantosa expansão de quatrocentos.
Esta a síntese do retrato político.

Do ponto de vista da Estratégia é vértice do chamado triângulo estratégico 
português, complementado pelo Continente e a Madeira. Triângulo que se 
deve apoiar mutuamente, que nos dá profundidade estratégica e em que o 
largo oceano não deve separar mas unir. É fronteira do “Espaço Estratégico 
de Interesse Nacional”, mas também o é, atenção, dos EUA, da França e da 
Espanha…

E, noutro sentido, da Inglaterra e até do Brasil.

Quanto à Religião é onde se verificam as maiores reminiscências do peculiar 
Cristianismo português de origem Templária, que se desenvolveu através do 
Culto do Espírito Santo, até a Contra Reforma lhe pôr um fim. Lá estão as festas 
do Senhor Santo Cristo, para lembrar grandezas de antanho.

Economicamente olha-se para os Açores com optimismo: há potencialidades na 
Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Pesca e indústrias associadas. E no Turismo, 
onde se deve procurar a qualidade e não ceder à tentação do lucro fácil, dos 
atentados à natureza e na multiplicação do betão, como já começou a acontecer.
Vemos ainda boa investigação científica ligada à vida marinha.

A sua posição geográfica também lhe trás algumas vantagens no campo espacial.
Jóia ecológica que pode ser lapidada, mas sempre preservada...

Geografia única, beleza natural, paz ambiente, descanso verde para os olhos e 
para a alma.

E a alma gera cultura, afectos, resiliência. Reside nos Açores um pensamento 
telúrico português.

Tudo isto vai na diáspora. Os Açorianos são embaixadores de Portugal por todo 
o mundo, não perdem o seu carácter, irradiam a portugalidade.

Os Açores uma terra de futuro e com futuro.

Nove ilhas, um oásis no Mundo.

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador

José António Simões Coelho, foi entregue à guarda da Câmara Municipal de Vila 
Viçosa, um conjunto de equipamentos, ferramentas e peças de estanho, que 
constituem um verdadeiro espólio que, pela sua grandeza e riqueza, justificou 
a criação deste espaço museológico, homologado por deliberação do Executivo 
Municipal, em reunião de 24 de Março de 2016. A Câmara Municipal de Vila 
Viçosa procedeu à inauguração do Museu do Estanho “Apeles Coelho”, tornando 
este espaço museológico, uma realidade a partir do dia 8 de Setembro de 2016.

12. Museu da Caça e Arqueologia

O Museu de Caça e Arqueologia estão instalados no piso térreo do Castelo. 
O museu de Arqueologia tem peças do Paleolítico ao século XVIII, sobretudo 
materiais romanos recolhidos em escavações efectuadas em Vila Viçosa. Inclui 
peças oriundas de antigas civilizações mediterrânicas, Egipto, Roma, Cartago 
– e pré-colombianas. O Museu da Caça representa um importante núcleo 
museológico quer pela qualidade e quantidade dos objetos expostos, como pela 
originalidade do projecto que lhe deu vida dentro do panorama nacional.

Museu da Caça e Arqueologia

Esta colecção riquíssima de espécies venatórias, inclui numerosas aves 
europeias e troféus de caça de origem africana, bem como alguns exemplares 
propriedade da Fundação, como o crânio de elefante pigmeu. O grande núcleo 
de armas gentílicas foi oferecido ao rei D. Carlos e ao Príncipe D. Luis Filipe 
em 1907 quando da visita deste último às antigas colónias ultramarinas, 
nomeadamente a Moçambique

Museu do Estanho

Se gosta do nosso Jornal recomende-o a um amigo
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14       LISBON RESORT HOTEL ET RÉSIDENCES
 
Situé sur la place du Palais, un espace de 35 000 m² au cœur de Lisbonne. Ici 
vous pouvez trouver cet espace charmant et sûr, face au Tage, près du château 
Sao Jorge, de la cathédrale et de la mairie. 

L’ensemble maintient l’image de la construction post-séisme, établie par le 
marquis de Pombal après 1755, mais adaptée à tous les modèles de confort et 

de luxe exigés de nos jours. Il accueille les résidents et les clients dans l’un des 
complexes hôteliers les plus raffinés et sélectifs du Portugal. 

Le Lisbon Resort Hotel dispose d’un grand jardin extérieur, d’une plage de sable 
et d’un port de plaisance pour que les vacanciers puissent profiter du climat doux 
du Portugal tout au long de l’année. Un service exclusif idéal pour les visiteurs en 
transit qui souhaitent explorer cette ville tranquille.

Soyez l’un des privilégiés pour profiter de cet espace exceptionnel.
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Rua Agusta – arco
Couronné par le monumental Arc de la rue Augusta, qui donne accès au 
quartier environnant par l’agréable rue piétonne typiquement portugaise et 
l’artère principale du centre-ville Pombaline.

À côté de la grille

Place du Palais: 
Là où les rois ont vécu et où la République portugaise a fait l’histoire. 
Exclusivité au cœur de Lisbonne

L’idée sera de construire une deuxième «Cité Interdite» avec gardes et grillages?



GENERAL LOUREIRO DOS SANTOS 
UM MILITAR QUE PARTIU PARA O EXÉRCITO CELESTIAL

Ao longo da minha já longa vida e tendo sido militar miliciano, conheci nas 
nossas Forças Armadas, homens extraordinários, quer como intelectuais quer 
como militares.

Aqui referencio o nome do General Loureiro dos Santos, que Deus levou decerto 
para o comando do seu exército celestial.

A sua vida é um exemplo na classe castrense e não só,  tendo como máxima o 
alto sentido de dever para com a Pátria, acima de tudo.

Neste nosso País, obrigado sou, destacar o General Loureiro dos Santos que 
agora partiu, e o impoluto ainda entre nós, Ex. Presidente da Republica General 
Ramalho Eanes.

Portugal ao longo da sua história sempre teve grandes estrategas militares, a 
exemplo, Gualdim Pais, Nuno Álvares Pereira e porque não, o General Loureiro 
dos Santos. Homem de uma craveira invejável foi Prof. Catedrático no curso 
oficiais generais, secretário do Conselho da Revolução, Chefe do Estado Maior 
do Exército, Ministro da Defesa nos Governos do Prof. Mota Pinto e da Eng.ª 
Maria de Lurdes Pintassilgo.

Nasceu pobre José Loureiro dos Santos mas a sua carreira na nossa sociedade 
é extraordinária e exemplar.

O Presidente Marcelo, fora do País, logo que teve conhecimento desta fúnebre 
noticia, afirmou:” Foi o grande garante da consolidação da nossa democracia 
actual”. O General Ramalho Eanes seu grande amigo, também afirmou “O 
General Loureiro dos Santos será perpetuado na nossa memória colectiva, 
como uma personalidade de excelência. Excelência que conseguiu primeiro 
como aluno, depois como professor, no Instituto de Altos Estudos Militares. O 
meu Camarada Loureiro dos Santos brilhou em todos os níveis de excelência”.
Todos nós portugueses ficamos mais pobres, com a partida deste Militar de 
82 anos nascido na pobre aldeia de Sabrosa, Celeirós, a 2 de Setembro de 
1936. Seu pai, foi na época um honesto Cabo, Comandante de Posto da GNR. 
A Artilharia foi a sua arma. 

Que mais posso dizer deste homem que partiu por vontade de Deus, para um 
lugar desconhecido. Como português, honro a sua memória. Este foi “ um Cabo 
de Guerra”, impar entre nós. RIP.

Armando Rebelo
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APONTAMENTO  
Por BRASILINO GODINHO

ELA NÃO PERCEBE!
ELA NÃO SABE! 
ELA NÃO SONHA!
ELA NÃO ADIVINHA!

 EU EXPLICO-LHE!

Ana Gomes, deputada europeia, disse há dias que: “Não percebo porque Ricardo 
Salgado ainda não foi preso”.

Não constou que alguém, com a melhor boa vontade de ser prestável, lhe tenha 
dado a aperceber as razões do mistério. O que é suposto que lhe traga alguma 
inquietação.

Como também me inquieto ao ver ou saber que senhoras bem-intencionadas se 
inquietam com questões importantes, como será aquela que me suscitou este 
184. Apontamento, acorro a informar e aquietar a senhora deputada. E não estou 
com meias-medidas. Avanço resolutamente com a resposta que muita gente traz 
na ponta da língua ou metida na caixa dos pirolitos…

Aqui vai fornecido, graciosamente, o esclarecimento do assunto, que muito 
perturba a ilustre senhora da nossa melhor sociedade parlamentarista:

1. O designado senhor dirigente máximo do BES - que deu o berro bancário 
e pôs centenas de pessoas a ver navios a afundarem-se em abismos nunca 
imaginados – é, de sua graça. Ricardo do Espírito Santo Salgado.

 2. A designação do baptismo fornece interessantes pistas para se compreender 
a razão do fenómeno que tanto desassossega o espírito da Dr.ª Ana Gomes.

3. Desde logo o nome de Ricardo evoca o Rei Ricardo Coração de Leão, lendário 
monarca inglês; um prenúncio de cidadão com largo poder, como se verificou ao 
tornar-se o famigerado “DONO DISTO TUDO”. 

Aqui denunciada a condição de que, como também dono da justiça e das 
cadeias, não seria de esperar que ele se prendesse a si próprio e nos seus bem 
guardados domínios.

4. Mais reforçada se apresenta a sua liberdade de circulação pela linha de 
Cascais e pela frequência dos selectos restaurantes do Estoril e de Lisboa, 
devido a ser dotado de Espírito Santo, o que lhe permite ser protegido da Igreja 
e com a sua bênção se manter livre das apoquentações que afligem os seus 
semelhantes mais próximos, mesmo no caso improvável de que alguma atrevida 
instituição ou mesmo quaisquer agentes revolucionários ousassem retirar-lhe o 
poder que lhe advém da posse abrangente “disto tudo”.

5. Como se tais predicados fossem de pouca monta, ainda sobreleva a 
vantagem do Espírito Santo também ser Salgado; o que lhe confere uma grande 
singularidade na pasmaceira nacional; quiçá, mesmo inusitados e fantásticos 
poderes ocultos que lhe facultam insuspeitados instrumentos de protecção dos 
seus haveres, de defesa pessoal e resguardo do património familiar.

6. Por último, o facto de ser salgado, quer dizer que não é insonso. E não sendo 
insonso não facilita a vida aos espertalhaços que lhe querem “fazer a folha” e 
enfiarem-lhe o barrete da justiça; a qual, por sinal, vai subsistindo tristemente 
nas ruas da nossa amargura colectiva.

Comentário: É de esperar face a tanta grandeza identitária - que deslumbra o 
circo político e inspira o desvario cívico do populacho – que um dia, tão abreviado 
quanto possível, Ricardo do Espírito Santo Salgado seja condecorado com o 
Grande Colar da Ordem de Cristo, em homenagem e reconhecimento pelos 
altos serviços prestados à Nação, no decurso da sua gloriosa carreira de “DONO 
DISTO TUDO” e pela superior envergadura, grande talento e invulgar coragem, 
como soube enfrentar e vencer as manobras de quantas instituições e poderes 
mal-amanhados de Portugal, que tentaram “mete-lo em cana”.

Para terminar: Formulo votos de que a Dr.ª Ana Gomes fique devidamente 
esclarecida de modo a não mais a vemos - ou a sabermos - sofrendo com tão 
arreliadora aflição.

Entretanto, como há anos dizia o seu camarada António Vitorino:  HABITUE-
SE!...

Só na velhice a mesa fica repleta de ausências..
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O MENINO ZEQUINHA FALTOU MAS ASSINOU... ASSEMBLEIA «PARA LAMENTAR»

Por José Oliveira
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Colaboração especial

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

A Liga dos Combatentes vem evocando o dia do Armistício da Grande Guerra 
desde a sua criação. Após a primeira Assembleia-geral em 16 de Outubro de 
1923, realisou a primeira cerimónia a 11 de Novembro do mesmo ano. Nunca 
mais deixou de evocar esse dia com o apoio das Forças Armadas.No ano em 
curso perfazem-se 100 anos sobre o cessar fogo.

Sua Excelência o Presidente da República deu orientação para que a cerimónia 
do Centenário do Armistício da Grande Guerra tivesse elevado significado e 
decorresse na Avenida da Liberdade, junto ao Monumento aos Combatentes da 
Grande  Guerra.

Sua Exa. o Almirante CEMGFA apoiou desde a primeira hora com entusiasmo e 
garantiu o apoio das Forças Armadas e das Forças de Segurança.

O Estado-maior General das Forças Armadas e a Liga dos Combatentes fizeram 
todos os esforços para que o próximo dia 04 de Novembro de 2018 (evocando 
o Dia do Armistício de 11 de Novembro de 1916), seja um dia de homenagem 
memorável aos caídos e aos que lutaram na Primeira Guerra Mundial.
Honraremos assim as Forças Armadas de ontem e de hoje bem como os seus 
Combatentes.

À população portuguesa apelamos a que se juntem a nós na avenida da 
Liberdade, na manhã do dia 04 de novembro de 2018 e homenageiem connosco 
os que ontem na Grande Guerra e no Ultramar, e hoje nas Operações de Paz, 
defenderam e defendem os interesses superiores de Portugal definidos pelo 
poder político.

General Joaquim Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes, 
31 de Outubro 2018 “ 

Os Anfitriões da cerimónia foram o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, 
Almirante Silva Ribeiro e Ten-General Joaquim Chito Rodrigues, Presidente da 
Liga dos Combatentes, que acompanharam os convidados à tribuna central, 
a Secretária de Estado da Defesa, a Secretária de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, dois 
ex. presidentes da República, General Ramalho Eanes e Dr. Jorge Sampaio, o 
Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, o Primeiro Ministro, António Costa, o 
Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o Presidente 

100º Aniversário do Armistício
da

Grande Guerra
da Câmara de Lisboa , Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, , Chefe 
Estado Maior da Força Aérea Gen Manuel Rolo, Chefe Estado Maior da Armada, 
Almirante Mendes Calado, Chefe Estado Maior do Exército, Gen Nunes Fonseca, 
TGen  Rui Cleto a representar a GNR, e o Superintendente Chefe Luís Farinha, 
representantes da comunidade de língua portuguesa, o chairman do Comité  
Militar da Nato, do Comité Militar da União Europeia, representantes de forças 
estrangeiras e outras altas individualidades.

A cerimónia iniciou-se com o Hino Nacional, 21 salvas de artilharia de 3 peças 
do exército, revista às tropas em jeep pelo Presidente da República Marcelo 
Rebelo de Sousa com o Comandante das Forças em Parada, Major General 
Paulo Mateus.
 
Marcelo Rebelo de Sousa acompanhado pelo Primeiro Ministro, Presidente 
da Assembleia da República, o  Almirante Silva Ribeiro, o Presidente da Liga 
dos Combatentes, TGen Chito Rodrigues e o Presidente da Comissão para a 
Evocação da GG, TGen Mário Cardoso, dirigiram-se para a  homenagem aos 
Combatentes Portugueses da Grande Guerra junto ao Monumento Nacional aos 
Mortos da Grande Guerra, com deposição de coroa de flores, uma interpretação 
em clarim pelo 1º Sargento do Exército Martins que fez um arranjo próprio, e 
depois os toques protocolares por um terno de clarins e caixa,  Silêncio e Honras 
aos Mortos com um minuto de silêncio e a  primeira passagem dos F-16 (4) da 
Força Aérea.

A prece do Coronel Capelão Joaquim Marques Martins e o toque de  Alvorada. 
Este Monumento de autoria de Maximiano Alves, teve a primeira pedra lançada 
em 9 de abril de 1923, sendo presidente António José de Almeida, sendo 
inaugurado só em 22 novembro de 1931 com a presença do então Presidente 
da República Óscar Carmona. Tem no seu pedestal duas figuras masculinas que 
suportam o monumento, e em, cima uma figura feminina  - A Pátria – tendo na 
mão direita o estandarte nacional e na esquerda uma coroa de flores, e abaixo 
um combatente ajoelhado que vai ser condecorado pelo seu esforço na Grande 
Guerra em prol da Paz . 

Alocução de S. Exa. O Presidente da República e imposição de condecorações 
aos Estandartes Nacionais dos três Ramos das Forças Armadas com a Ordem 
Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, acompanhadas pela 
Banda da Armada a interpretar a Marcha de Guerra.
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Nesta cerimónia a população aderiu em número impressionante e saudou 
com aplausos os primeiros do desfile : um grupo com os guiões da Liga dos 
Combatentes e representantes de diversas associações de combatentes, 160 
combatentes no todo, 80 militares de forças estrangeiras da Alemanha, Estados 
Unidos, França e Reino Unido, Estandartes Nacionais de antigas unidades 
de combatentes, Bloco de Estandartes Nacionais,  3437 militares das Forças 
Armadas (Marinha, Exército, Força Aérea), 390 Militares da GNR, 390 da 
PSP, 180 alunos Colégio Militar e dos pupilos do Exército, Militares equipados 
para combate Fuzileiros (Marinha) Comandos (Exército), Força de Operações 
Especiais (Exército), Paraquedistas (Exército), Polícia Aérea (Força Aérea). 

Forças em destaque, comandos e paraquedistas, que participaram na missão de 
paz da ONU na República Centro-Africana.

Seguidamente as forças a cavalo do Exército e GNR, e o desfile das forças 
motorizadas, PSP, GNR, Força Aérea, Marinha e Exército.

111 viaturas e motos das Forças de Segurança, 86 cavalos, 78 viaturas das 
Forças Armadas, 10  Aeronaves (EH101, Lynkx MK95, C-130H da esquadra 501 
Bisontes, C-295M operados pela Esquadra 502  ‘Elefantes’, 6 F-16M)  , 2 Navios, 
a fragata Francisco de Almeida e o navio patrulha oceânico Sines.

Participação das Bandas da Armada, Exército e Força Aérea.

De lembrar que a ofensiva alemã do 9 de Abril de 100.000 soldados alemães 
contra 20.000 portugueses, mas na totalidade dos efectivos consideram-se 
105.542 combatentes em África e Flandres, sendo que 56.411 foram para as 
trincheiras da Flandres, 18.430 para o Sul de Angola , e 30.000 para a fronteira 
de Rovuma  - Norte de Moçambique . Num total de 30.000 baixas entre mortos, 
feridos, estropiados e incapazes. (fontes exército e marinha)

Isabel Martins mkt museu do combatente. 
Fontes: facebook liga dos combatentes, rtp1, emgfa.

https://www.facebook.com/Esquadra502/?__tn__=K-R&eid=ARCzTfSgG4wuIsYAlJ16_1r3rZ2yXobww0mrmb6-r7nrADoocRRCmyhmX8i-vhgYL9qdT6OAKMBbs0-T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUejpLLiAxMXJBZYBYz7Nr4TdQGrdozsq2QZaH3-i8z7OfJUQgoWJjaJP7k0VVQIn7sd4HNOkq88HF7Xeo_HXgv9NYEKCgnHUaL83J35E4ysX72RgLhjLVL3rvQv0pNi5gqg0SUW-_4uGHj6_88AFiSIunHhkPnRn2T6sQGGGvXjAgTlcliwx_MhWQELavZL_BP8U837LdS0cvar3GtYC4cOs6aiidVI9K
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