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Magia de Natal em Arcos de Valdevez
A época natalícia é mágica e faz vibrar, tanto os mais pequenos como os adultos.
Nesta época, a vila de Arcos de Valdevez veste-se a rigor para viver em pleno o 
espírito do Natal. As ruas são vestidas a preceito e, juntamente com a iluminação 
natalícia, a música e a animação nas principais artérias, o quadro fica composto.
O comércio local também adere em força ao espirito natalício, enfeitando as suas 
montras, que surgem mais bonitas e iluminadas. Na Praça Municipal é exibida 
a habitual exposição das árvores feitas pelas IPSS´S e associações concelhias.
Ao longo de quase um mês a população e visitantes terão ao dispor incisivas 
de várias índoles, como Mercados de Natal, Feiras, concertos, coros infantis, 
animação para os mais pequenos, Campos de férias, teatro, trilhos, Workshops, 
Show Cookings  e muito mais.

A programação desta “Magia de Natal” arrancou dia 1 de Dezembro com a 
iniciativa de sensibilização ambiental “Proteja a Floresta! Venha buscar o seu 
Pinheiro de Natal ao Mercado Municipal”. Através desta, as pessoas poderão 
obter gratuitamente a sua árvore até ao dia 15 de Dezembro.

No dia 2 de Dezembro, existiu a oportunidade de integrar a actividade 12Trilhos 
12Experiências”- Trilho das Aldeias, da Porta do Mezio e usufruir de um programa 
em família, assistindo ao Teatro/Musical: “Alice no País das Maravilhas” , da 
Companhia Rituais Dell Arte, no  Auditório da Casa das Artes.

De 7 a 9 de Dezembro decorreu a Feira dos Doces e do Chocolate, onde mais 
uma vez  poderam provar a excelente doçaria arcuense como o bolo de discos, 
os charutos de ovos ou os rebuçados dos Arcos e aproveitar para assistir a 
showcookings, ao Workshop “Natal+Artesanal” – Oficina de Construção de 
um Cavalo de Pau, a Seminários, palestras, participar no Mercado da Terra 
– Agricultura Social e Sustentável, bem como divertir-se com a animação 
proporcionada por grupos de baile, grupos corais, pinturas Faciais e Esculturas 
de Balões, palhaços, teatro, apresentação de livros e muito mais.

Nesta altura, a partir de 8 de Dezembro, os mais pequenos também poderam 
divertir-se  com o Natal na Aldeia do Mezio e, de 17 a 21 de Dezembro,  no 
Campo de Férias de Natal da Porta do Mezio. De 18 a 20 de Dezembro  o Paço 
de Giela abre as portas para as habituais Aventuras de Natal no Paço.

Inserido no Programa de Inauguração do Centro Interpretativo do Barroco, no 
dia 15 de Dezembro ocorrereu na Igreja do Espírito Santo o concerto de Música/
Piano – Rui Massena “Duo”.

De 17 a 21 de dezembro o centro histórico ganhou nova vida com a diversa 
animação de rua e actuação de grupos corais e musicais, de várias associações 
do concelho.

De 18 a 23 de Dezembro decorrerá o “Mercado de Natal” da Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação de Arcos de Valdevez, no Mercado Municipal. No 
dia de abertura deste Mercado a programação arrancará com um conjunto de 
atividades, a inauguração da Árvore de Natal Gigante, iluminações alusivas à 
época, música e com a chegada do Pai Natal.

De referir também, no dia 23 de Dezembro, domingo, a segunda edição do 
Natal Run Solidário. Uma iniciativa que alia o desporto e o bem-estar físico 
à solidariedade, e cujo objectivo é a recolha de bens alimentares para serem 
entregues a instituições sociais do concelho.

Para além de outros concertos e actividades agendadas, em Arcos de 
Valdevez também decorrerá a emissão do Programa: “Somos Portugal” – TVI 
e as comemorações da Passagem de Ano a 31 de dezembro, no Campo do 
Trasladário. A Passagem de Ano será assinalada pelo Relógio de Água no Largo 
da Lapa, onde haverá também muita animação.

Esta magia termina com o Grande Concerto de Ano Novo pela Banda da 
Sociedade Musical de Arcos de Valdevez a 5 de Janeiro, no Auditório da Casa 
das Artes.

O concelho convida os arcuenses e visitantes a viverem uma época natalícia 
inesquecível, com as múltiplas e sugestivas propostas de animação que farão 
as delícias de todos.

A Campanha – Magia de Natal 2018 é organizada pela Câmara Municipal e a 
ACIAB – Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e de Ponte 
da Barca, com o objectivo de promover o que se faz em Arcos de Valdevez, 
pensar na dinamização do comércio local e turismo, bem como na população, 
nomeadamente as crianças e os jovens.

Porquê?
Porquê, um país tão pequeno e tão desejado se deixa constantemente 
iludir e permite, pelo costume do “deixa andar” os corruptos e suspeitos 
de má liderança nas organizações estatais, onde causam perdas 
monumentais, nunca repostas no erário público, continuar a progredir e a 
multiplicarem-se como o pão de Jesus?

Não é fácil ao comum dos mortais de encontrar respostas para esta grave 
interrogação.

Porque será que os bancos portugueses acabam os anos com prejuízos 
enormes, que ninguém explica, e depois, fazendo a vontade a Bruxelas 
— que o mesmo é dizer a Berlim — esses bancos são vendidos à 
Espanha e acabam por ser rentáveis? O mesmo poderíamos dizer da 
TAP, da EDP e tantas outras. Ou seja, enquanto nas mãos de portugueses 
perdem dinheiro. Que os impostos terão de cobrir. Todavia, vendidas ao 
estrangeiro, essas companhias passam a ter rendimentos substanciais.

O que é que está errado nisto? E não há quem faça esta pergunta tão 
fácil: porquê?

Por outro lado, porque será que os dirigentes colocados pelo governo 
nessas instituições, parecem ter seguido os mesmos “ensinamentos” que 
todos quantos por lá passaram anteriormente ou, ocupam ou ocuparam 
funções de relevo (em títulos, leia-se)  ocasionando perdas volumosas 
em muitas centenas de milhar de euros? Que se lembrem da pandilha de 
JS e seus amigos ou ainda, os amigos de Cavaco Silva.

Isto vem a propósito das últimas eleições no Montepio onde, apenas 
uns insignificantes 10% do total de membros habilitados a votar foram 
às urnas e, surpresa das surpresas, fizeram passar o presidente 
em exercício por uma margem de 42%, pouco mais ou menos. É 
surpreendente e  revoltante, a recondução dum indivíduo que terminou 
um segundo mandato com um buraco de 600 milhões de euros. Dinheiro 
do povo. Para onde foi o dinheiro ninguém sabe. Mas na verdade alguém 
saberá... Noutro país qualquer, face aos fracos resultados obtidos a favor 
da instituição, para além de decretarem uma investigação judicial para 
esclarecimento e apontarem responsabilidades, o presidente nunca 
poderia recandidatar-se. Ficaria proíbido de exercer as funções enquanto 
o processo de investigação não estivesse terminado e em condições de 
poder atribuir responsabilidades, ou fazer acusações a quem contribuiu 
para a situação.

Seria em qualquer país. Sim. Mas não em Portugal. Os fiascos e os 
zigue zagues constantes às explicações são permanentes e dir-se-ia que 
tudo não se trata que duma provocação, testando a maleabilidade do 
desventurado zé povinho pela malfeitoria de quem dirige. E de quem tem 
permitido que se repita sem consequências.

Várias foram as suspeitas e acusações sobre a votação para a presidência 
do Montepio. Apontaram-se irregularidades como haverem milhares de 
votos em circuitos escuros, segundo os denunciadores, que também não 
terão encontrado listas para poderem fiscalizar o processo.

Curiosas as declarações de Tomás Correia ao conhecer os valores finais. 
Sem rir, agradeceu  os associados que “souberam separar o trigo do 
joio”. Acrescentando: “Pela frente, espera-nos um mandato exigente, 
que apela à responsabilidade por que sempre nos pautámos e que a 
candidatura institucional sempre levou muito a sério.”

Que tal? Seria para rir se o assunto não fosse grave. Mas uma outra 
pergunta faz surgir: não há em Portugal um Director-geral das eleições 
que tenha a capacidade e, talvez, o poder, de investigar o que que se terá 
passado? É que lembra o triste episódio da eleição de Rui Rio em que 
2000 votantes foram inscritos ao que parece. a partir de listas telefónicas.. 
Jornalistas que tentaram descobrir os “porquês” foram ouvir alguns dos 
inscritos sem saber e não parece terem dado mais destaque ao caso. 
Que deixa muitas dúvidas de legitimidade.

E este?

Fica apenas o : Porquê!

Raul Mesquita
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Alcobaça:
uma viagem sem pressa de regressar a casa
Chegou a Alcobaça. O Mosteiro, classificado como Património da Humanidade 
pela UNESCO em 1989, é a sua primeira paragem. Este monumento guarda 
quase 900 anos de história e abre as portas para uma cidade de visita obrigatória 
no Ano Europeu do Património.

“Por mais que tente e que faça, quem passa por Alcobaça tem que por força 
voltar”, já cantava (e bem) Maria de Lourdes Resende. Uma canção que 
imortalizou Alcobaça e, em troca, Alcobaça imortalizou-a dando o seu nome a 
uma das principais ruas da cidade.
É lá que começa esta visita guiada, a caminho do centro, onde Alcobaça se 
ergueu entre os rios Alcoa e Baça. Há quem defenda que o seu nome não 
nasceu simplesmente deste acaso geográfico, mas sim devido à sua ocupação 
árabe, época em que era chamada “Al Cobaxa”. 

Mas é a Ordem de Cister que conta a história desta cidade. “A Ordem de Cister 
é uma ordem religiosa católica e os seus membros religiosos são os monges 
também conhecidos por cistercienses”, explica Maria Alegria Marques, professora 
catedrática e membro do Centro de História da Sociedade e da Cultura. Estima-
se que estes realizassem um trabalho muitíssimo importante, sem o qual os 
Templários não teriam a necessária retaguarda para o desempenho da sua 
missão de monges-guerreiros ao serviço de uma nação e de um objectivo global: 
a união do Ocidente e Oriente em torno de um império espiritual.

TWORLDS

“Cada vez mais me convenço que existem todos os indícios de que os monges 
cistercienses terão chegado a Portugal na década de 1130. O primeiro local 
onde eles terão estado terá sido no Mosteiro de São Cristóvão de Lafões. Logo 
depois, teremos uma fundação em Tarouca”, prevê Maria Alegria Marques. E 
como é que os monges ocuparam Alcobaça? “O primeiro rei de Portugal, D. 
Afonso Henriques e a sua mulher Rainha D. Mafalda doaram as terras de 

Alcobaça à Ordem de Cister como agradecimento do monarca pela ajuda na 
conquista de Santarém aos mouros”, diz a autora da obra “Estudos sobre a 
Ordem de Cister em Portugal”. Durante este período, a conquista de territórios 
a sul e o respectivo povoamento eram determinantes para a consolidação de 
Portugal enquanto país. Ao mesmo tempo, a Europa reassumia a necessidade 
de continuar a marcar a presença num mundo que assistia igualmente ao avanço 
ameaçador do Islão.

“Claro que aqui poderíamos colocar outras questões: como é que a Ordem do 
Cister (que remonta à fundação da Abadia de Cister em território francês) soube 
do conhecimento desta terra em Portugal?”, questiona Maria Alegria Marques. 
“Havia gente do nosso território que conhecia estrangeiros e estou convencida 
que estabeleceram contactos com gente que conhecia Cister. Eles vieram para 
aqui e não vieram por acaso. Eles sabiam para onde vinham”, afirma a professora 
catedrática que é também membro da equipa do Projecto do Museu Cisterciense 
de Alcobaça. Assim, a 8 de Abril de 1153 regista-se a data da fundação da Abadia 
de Santa Maria de Alcobaça e da sua Carta de Couto. A construção do templo foi 
iniciada em 1178, tendo como inspiração a abadia de Claraval (em França), sede 
da Ordem de Cister. O Mosteiro de Alcobaça foi assim construído num estilo a 
que se chamou Gótico Primitivo, que tem o seu expoente máximo na Catedral de 
Notre Dame, em Paris. “Inicialmente, o Mosteiro de Alcobaça não era aquilo que 
hoje nós vemos. Provavelmente, a primeira construção seria em madeira como 
era normal. Depois de nascer um pequeno Mosteiro é que se lançou realmente 
a obra do grande Mosteiro que os séculos nos deixaram”, alerta Maria Alegria 
Marques.

TWORLDS

“A partir daí, os monges vão iniciar todo um trabalho de fixação que é 
extraordinário. Quem vai fazer Alcobaça vão ser efectivamente os monges com 
o seu trabalho de desbravamento de terras, secagens de pântanos e de lançar 
todas as bases da vida”, conta. E como é que era a vida dentro do Mosteiro do 
Alcobaça? “Os Mosteiros de Cister, de uma maneira geral, estão ligados a um 
certo entendimento espiritual do mundo e da vida. O Mosteiro de Alcobaça é 
um deles. Lá viviam os monges que seguiam a regra do ‘ora et labora’ (reza e 
trabalha) – aqueles que fizeram profissão – e os conversos com um hábito de 
cor castanha”. São esses que trabalhavam as terras, tinham vivências próprias e 
não estavam obrigados aos ofícios divinos como os monges brancos.

Um lugar de amor eterno

Hoje é impossível ignorar a imponência do Mosteiro de Alcobaça que foi 
classificado pela UNESCO como Património Mundial em 1989. É uma obra de 
séculos com um ambicioso conjunto arquitectónico de 220 metros de comprimento 
que se divide em 3 corpos: a igreja, a ala Norte e a ala Sul. Da época medieval 
são igualmente algumas dependências que permitem imaginar como seria o 
quotidiano dos monges que o habitaram. Deste edifício é de destacar a fachada, 
a Igreja, a sala dos túmulos, a Capela de S. Bernardo, a Capela do Senhor dos 
Passos, o Claustro de D. Dinis, as salas do Capítulo e dos Monges, a Cozinha e 
o refeitório, o dormitório e a sala dos Reis.

“E outros espaços que, ao longo dos séculos, foram convertidos e outros deitados 
abaixo para se fazerem coisas novas de acordo com as exigências dos tempos”, 
acrescenta a professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra. “Por exemplo, o dormitório dos conversos que era uma parte 
importante dentro do Mosteiro e que não temos hoje no Mosteiro de Alcobaça 
porque foi deitado abaixo para as obras do século XVII.” Posteriores, e seguindo 
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por isso a complexa estética barroca, há espaços igualmente interessantes, 
como a Sacristia Nova, a Capela Relicário, assim chamada por possuir 89 
esculturas-relicário, e a Capela de Nossa Senhora do Desterro, com um interior 
revestido a azulejos, com episódios bíblico, como a Fuga e o Regresso do Egipto 
e passos da vida de Jesus. Foi, inclusive, neste Mosteiro   um dos quatro lugares 
Património Mundial do Centro de Portugal  , que se deram as primeiras aulas 
públicas em Portugal.

TWORLDS

No entanto, falar no Mosteiro de Alcobaça é falar também da maior história de 
amor da História de Portugal. A paixão trágica de D. Pedro e D. Inês de Castro 
está lá imortalizada e é a prova, desde o século XIV, que o amor pode ser eterno. 
Quando D. Pedro morreu, em 1367, deixou no seu testamento a vontade de ser 
sepultado em Alcobaça junto com D. Inês. No seu túmulo encontra, inclusive, 
uma rosácea, dividida em duas faixas circulares, onde estão representadas 
cenas de vida dos dois amantes. Já no túmulo de D. Inês de Castro encontra 
episódios da Bíblia. Nos pés, está representado o dia do Juízo final, o dia em 
que as almas são julgadas. E nas faces laterais, estão as cenas da vida de 
Jesus Cristo, desde a sua nascença até à sua Crucificação. Uma homenagem 
a um amor que se estende pelo centro da cidade, pelo Jardim do Amor e pelo 
Percurso Camoniano. É neste último local onde encontra peças de cerâmica que 
nascem da interpretação do episódio Inês de Castro de “Os Lusíadas” de Luís 
Vaz de Camões. Desde os finais do século XIX que Alcobaça se afirma como 
um território de expressão da cerâmica artística. Em pleno século XX, existem 
inúmeras fábricas que promovem a identidade alcobacense imortalizada no 
Mosteiro de Alcobaça.

TWORLDS

Uma cidade doce, sem arrependimentos

Mas a visita ao Património Mundial do Centro de Portugal, acompanhada 

pelo Turismo Centro de Portugal, continua. Alcobaça está actualmente em 
expansão de olhos postos no futuro sem, no entanto, esquecer as suas tradições 
indissociáveis da presença, durante quase 700 anos, da Ordem de Cister. O legado 
da Ordem de Cister transformou Alcobaça na cidade dos doces conventuais e 
as trouxas-de-ovos têm grande parte da sua origem nos conventos e mosteiros 
portugueses. As claras de ovos utilizadas para a confecção de hóstias ou para 
engomar os hábitos deixavam as gemas que, para não serem desperdiçadas, 
levaram as freiras e frades a criarem doces ricos em açúcar e gemas.

TWORLDS

Actualmente o património estende-se ao vale em redor do Mosteiro, próximo da 
Serra dos Candeeiros, uma região fértil propícia ao cultivo da fruta e do vinho. 
Tradição, essa, que ainda hoje se mantém e pôs a ginja e maçã de Alcobaça na 
boca do mundo. É uma das principais marcas do concelho ao lado da Chita de 
Alcobaça. Um tecido de algodão estampado originário da Índia, que foi trazido 
para a Europa pelos portugueses no século XV, tendo tido grande sucesso nos 
séculos XVII e XVIII tanto para decoração como para vestuário. De facto, a 
visita à região de Alcobaça é inegavelmente enriquecedora: dos Mosteiros de 
Alcobaça e de Coz ao Museu Nacional do Vinho, passando pela gastronomia 
rica e variada, não faltam eventos culturais e praias que deixam quem passa por 
Alcobaça com vontade de lá voltar.

A operação Lugares Património Mundial do Centro é promovida e coordenada 
pela Turismo do Centro de Portugal em colaboração com os municípios de 
Alcobaça, da Batalha, de Coimbra e de Tomar, a Universidade de Coimbra e em 
parceria com o Ministério da Cultura, através da Direcção Geral do Património 
Cultural e da Direcção Regional de Cultura do Centro.
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ALCOBAÇA
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Histoire du Canada

Base d’Esquimalt
En 1865, la flotte britannique établit sa base sur 
l’Île-de-Vancouver. Jusqu’à nos jours, c’est la plus 
grande base navale de la Marine royale canadienne 
de l’océan Pacifique, et la seconde plus grande 
base navale au Canada, après celle de Halifax, en 
Nouvelle-Écosse.

Historiquement, la fondation de la base est due 
au fait que, vers la première moitié du XIXe siècle, 
l’existence de la jeune colonie de Colombie-
Britannique dépendait de la flotte britannique, qui 
assurait toutes les communications de la région 
avec le monde extérieur.

Après le début de la fièvre de l’or de la Rivière 
Fraser, en 1858, c’est la flotte qui accomplit le rôle 

de la police afin d’assurer l’ordre public. Tâche qui n’avait rien de facile, si l’on 
considère le grand nombre d’aventuriers qui sont arrivés dans cette région en 
l’espace de quelques mois.

La présence des navires britanniques a permis également d’éviter des conflits 
avec les États-Unis lors de la polémique sur les frontières. En effet, certains 
politiciens russes et américains ne cachaient pas leur désir d’expansion et 
d’occupation d’une partie des terres qui composent la Colombie-Britannique 
d’aujourd’hui.

Toutes ces contraintes ont mené la Grande-Bretagne à installer une base 
permanente à proximité du centre économique et social de la colonie. Vers le début 
des années 1860, le navire Pandora réalise des recherches hydrographiques, à 
la suite desquelles on détermine que les profondeurs du port d’Esquimalt, ainsi 
que les caractéristiques géographiques de l’endroit (idéales pour la défense en 
cas d’attaque), permettent d’y créer une base militaire.

Remarquons qu’avant la fondation de la base d’Esquimalt, la seule base 
opérationnelle de la flotte britannique dans le Pacifique était la base de Valparaiso, 
au Chili.

Un port naval existait déjà depuis 1848, après que le navire Constance fit sa 
première entrée dans le port et que ses marins y aient érigé un petit quai. De 
plus, un hôpital et des casernes furent construits lors de la guerre de Crimée, en 
1853, quand la Grande-Bretagne planifiait un débarquement en Russie (qui ne 
se réalisa jamais).

Le navire Constance fut le premier navire à être inscrit dans la base militaire 
d’Esquimalt dès 1865. Le premier commandant de la base fut l’amiral Henry 
William Bruce.

En 1887, un dock sec fut construit dans la base. À partir de ce moment, la base 
est capable d’accueillir de plus grands vaisseaux.

La base navale, aménagée dans le havre d’Esquimalt, était le centre de toutes 
les opérations jusqu’au 1er mars 1905, quand l’Escadre Pacifique de la Flotte 
britannique est abolie et que le Canada prend la défense du littoral (la Marine 
royale canadienne n’est créée officiellement qu’en 1910, mais la base d’Esquimalt 
fut l’une des premières unités de l’institution).

Cette base a joué un rôle important comme centre de préparation des marins 
canadiens durant les Première et Seconde Guerres mondiales, la guerre en 
Corée et les opérations de préservation de la paix au cours du XXe siècle. Le 
centre d’entraînement Naden a préparé plus de cent mille marins.

Depuis 1er avril 1966, la base navale d’Esquimalt change de statut et devient la 
Base des Forces Canadiennes. Elle regroupe ainsi des forces navales, terrestres 
et aériennes.
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Rosa dos Ventos Rose des Vents

Construit à la demande de Pedro III, 
époux de la reine D. Maria I (1734-
1816), et utilisé comme résidence 
royale, ce palais demeure l’un des 
meilleurs exemples de l’architecture 
portugaise de la fin du XVIIIe siècle.

Musée National de 
Machado de Castro
Le nom du musée est un hommage 
de la ville de Coimbra au plus notable 
représentant de la sculpture portugaise 
du XVIIIe siècle, Joaquim Machado 
de Castro, qui est né ici. L’Évêché 
qui abrite ces collections conserve un 
beau cloître du XIIe siècle, offrant un 
décor idéal pour accueillir l’une des 

MUSÉES ET PALAIS DU PORTUGAL
Palácio Nacional de Queluz

Il fut enrichi avec un important musée 
d’arts décoratifs, dont les collections 
appartinrent, en majeure partie, à la 
famille royale et sont exposées dans 
leur propre contexte. Bon nombre de 
ses salles possèdent une décoration 

rocaille, telle que la superbe Salle 
du Trône, avec des murs revêtus de 
miroirs et d’une magnifique gravure 
dorée.

Les jardins alentours sont embellis par 

des fontaines et bassins ornementaux 
où l’eau jaillit de figures mythologiques 
entre lesquelles se distingue le groupe 
de sculptures autour du bassin du 
Jardin de Neptune.

plus complètes collections d’art du 
Portugal.

Les collections du Musée Machado de 
Castro reflètent la richesse de l’Église 
et le mécénat royal. D’autres pièces 
font partie du trésor du Musée telles 
que le calice de D. Gueda Mendes, 
du XIIè siècle, une charmante Vierge 
avec l’Enfant de la fin du XIIIè siècle, 
un somptueux ostensoir en argent doré 
et le Trésor de la Reine Sainte Isabel. 
Dans la sculpture gothique, se distingue 

un admirable portrait du Christ Noir, les 
pièces du seizième, mobilier et ivoire, 
la peinture portugaise et quelques 
œuvres des primitifs flamands.

Sous le Musée il existe une des 
plus impressionnantes constructions 
impériales romaines conservées au 
Portugal : un vaste et monumental 
ensemble de galeries, disposées sur 
deux étages, ayant sans doute servit à 
supporter l’énorme place ou un forum 
dans l’ancienne ville de Aeminium.



8

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

25   Novembro  de  1975
 
Mais um aniversário do 25 Nov. se passou sem que houvesse o mais pequeno 
sinal público de tal efeméride.  Em flagrante contraste  com a pompa e 
circunstância de que se vem revestindo anualmente as comemorações do 25 
de Abril – desde logo Feriado Nacional – o 25 de Nov., que restaurou a ordem e 
permitiu a implantação da democracia e as primeiras eleições livres (que o PCP 
antes garantia que jamais se fariam), parece que nunca existiu.

Imprensa, rádios, televisões, partidos políticos, Governo, Deputados e Assembleia 
da República, Chefias Militares, Presidente da República (Comandante Supremo 
que surpreendentemente nada comenta) parece que a palavra de ordem é o 
silêncio ensurdecedor, não vão as ”esquerdas” ficarem melindradas.  É: “o novo 
politicamente correcto é o politicamente incorrecto” (António Costa díxis). Assim, 
um manto de silêncio se vem abatendo insidiosamente sobre tal evocação, 
nevoeiro mais denso que o “smog” londrino de antanho.

Tal atitude é uma ofensa e uma traição àqueles que – como eu – muito arriscaram 
(sem nada pedir em troca, a não ser em obediência ao cumprimento do 
juramento que um dia fizeram como militares) ao combater a tentativa totalitária 
de assalto ao poder, com vista à instauração de uma ditadura feroz ao melhor 
estilo soviético.

Que por parte das direitas, que, naquele Verão Quente de 75, primaram pela 
ausência ou fuga, não me espanta: actualmente estão mais preocupadas com a” 
barriga”. Mas o que mais me espanta é o actual PS que esteve activamente na 
luta contra tal maré negra. O seu actual comportamento, com um total controle 
dos meios de comunicação social, faria corar de vergonha homens como Mário 
Soares e Salgado Zenha que certamente se não reveriam no partido que 
fundaram e pelo qual tanto lutaram. 

Um povo que, por medo ou vergonha, tende a apagar o seu passado, mesmo 
aquele de  que era mister ter orgulho, é um povo amorfo e cobarde, não tem 
futuro, nem o direito a existir.  
 
Desculpem os camaradas  este desabafo (talvez um pouco tardio, mas sempre 
actual), mas não podia calar mais a minha indignação.

Aníbal Rocha

“A fragilidade da prospectiva.”

Por Adriano Moreira in DN 
 
Num artigo já de 2013, Dominique Vidal, um jornalista atento às relações 
internacionais, abordou apenas por enumeração “Uma análise geopolítica 
dos conflitos”, pondo em destaque os acontecimentos da Ucrânia, referência 
alarmante que o levou a concluir, em 2015, no quadro do panorama dos conflitos 
contemporâneos, que estava reaberta a tensão entre a Rússia e os Estados 
Unidos da América, apenas dois decénios corridos desde a vitória do Ocidente 
sobre a União Soviética.

O intervalo que, desde a data em que assinaram a paz da Primeira Guerra 
Mundial, agora celebrada pelo centenário, algum dos interventores alemães 
vaticinara que se tratava não de uma paz mas de um armistício para vinte anos. 
Foi o que aconteceu. Seguindo as suas inquietações, e tendo inevitavelmente 
presente as variedades típicas dos conflitos, Vital introduziu uma distinção entre 
“conflitos interestaduais, conflitos não estaduais e violência unilateral”. De facto, 
estava a tornar-se problemática a suposta supremacia global dos EUA, colocando 
em questão a segurança com que Fukuyama anunciara “o fim da história”, com 
o globalismo a multiplicar os desafios no que respeita à governança atribulada, 
com os desastres do Iraque e do Afeganistão a servirem de aviso, com o abalo 
da crise financeira e económica a destruir a hierarquia suposta das potências 
vista a dispersão das capacidades, não apenas económicas e até científicas, 
mas sobretudo militares, nestas últimas destacando-se a multiplicação dos 
titulares das armas nucleares e estratégicas.

A referida diversificação dos conflitos, adoptada pela Uppsala Conflict Data 
Program, em cada ano vai permitindo anunciar as parcelas dos milhares de 
mortos que atribuem aos modestamente chamados “conflitos menores de base 
estadual”, mas certamente foi a capacidade de o fraco vencer o forte, demonstrada 
pelo ataque às Torres Gémeas, em Nova Iorque, e de os Estados militarmente 
menos poderosos alimentarem a solidariedade entre novos poderes, sendo a 
lista cada vez mais numerosa. As estatísticas, que fortalecem o aviso de Vidal, 
apontam mais de uma dúzia de riscos na Ásia, devendo acrescentar-se que 
os conflitos dinamizados pelos movimentos revolucionários não poupam nem o 
Médio Oriente nem o continente americano.

O que parece, neste 2018 atribulado, mais alarmante é que um conflito surgido 
entre potências atómicas em mais de uma oportunidade apareceu possível 
pela relação inovadora no diálogo, sobretudo intermediado pelos meios de 
comunicação mundiais, entre o suposto forte EUA e o suposto fraco Coreia do 
Norte, capaz de criar uma leviandade responsável pela destruição da Terra.

Nesta transformação da terra (casa comum dos homens) em arena mundial está 
adensado um ambiente que pode fazer explodir a leviandade no Ocidente, quer 
pelas circunstâncias incontroláveis do comportamento do norte forte que são os 
EUA, com os fugitivos do anárquico sul-americano, com a inquietação nascida 
da fragilização da solidariedade atlântica do norte, com a crescente expansão da 
presença da China, ou com a modernização da União Indiana.

A enumeração das circunstâncias, mesmo rigorosamente identificadas, pouco 
ajuda na prospetiva, porque até a imprevisibilidade que atinge severamente a 
antiga solidariedade atlântica já afeta o que respeita às próximas eleições dos 
vários Estados europeus, os populismos e micronacionalismos, fazendo invocar 
também a necessidade de um exército europeu sem definição consolidada 
quanto aos Estados interessados.

Vai sentir-se, pelo que respeita à evolução que também afectará à circunstância 
portuguesa, a falta do ilustre general Loureiro dos Santos, que recentemente 
faleceu, e que foi uma voz autorizada cujo legado enriquece o património 
científico e cívico das Forças Armadas que serviu, e das universidades em que 
ensinou. Mas são sobretudo as Forças Armadas, cuja integridade, função e 
intervenção sempre presentes na história portuguesa, que ficam enriquecidas 
com o exemplo desse militar, que inclui a sólida compreensão da “estratégia do 
saber”.

A reforma em curso da estrutura do ensino neste domínio vai aproveitar da sua 
experiência, que também era de académico. Além do mais, dando exemplo da 
terceira idade ativa, um exemplo que os demógrafos qualificam como dos mais 
exigentes e valiosos para a evolução europeia e portuguesa. Patente exemplo 
de fiel à ética militar, contribuinte valioso para a estratégia do saber ao serviço 
dos valores nacionais e dos direitos humanos, juntando à riqueza da sua vida e 
obra a modéstia dos que cultivam a autenticidade em todas as circunstâncias. 
Ficará na galeria dos que bem serviram.  

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/25-nov-2018
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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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Fake news, propaganda e demagogia
 
Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa de Almeida Costa e 
Sampaio e Melo (7ª edição, s/d), o demagogo seria um «indivíduo 
que excita as paixões do povo, mostrando-se defensor dos seus 
interesses, mas tendo em vista a prossecução dos seus próprios 
pontos de vista» (p. 534); no Petit Larousse Illustré de 1916 diz-se 
que é «celui qui affecte de soutenir les intérêts du peuple pour gagner 
sa faveur» (p. 268); e no Advanced Learner’s Dictionnary of Current 
English de Oxford, 1963, define-se como um «political leader who 
tries, by speeches apealing to the feelings instead of to reason, to 
stir up the people» (p. 261). Portanto, sem dúvida, a demagogia e o 
populismo são tão antigos quanto, pelo menos, as nossas sociedades 
urbanas europeias, e os seus intérpretes eram já bem caracterizados 
pelos mais sábios dos seus contemporâneos na Agora de Atenas ou 
às portas do Senado de Roma. 

O que muda – além dos contextos e da cultura popular – são 
essencialmente os meios técnicos utilizados. Nesse longínquo 
Mediterrâneo, eram a voz, a retórica e o gesto expressivo do orador, 
na sua interacção directa com os ouvidos e a disposição emocional do 
auditório. Os condottieri renascentistas italianos aperfeiçoaram este 
método de governo (vide Maquiavel) desenvolvendo-lhe a perfídia, 
o uso do veneno, da tortura, bem como o recurso à “prestação de 
serviços por terceiros”, a dinheiro, para as emboscadas e assassínios 
cirúrgicos. 
O panfleto e o jornal tiveram a sua época de glória, que foi também 
a da intoxicação dos desprevenidos: não necessariamente através 
da difusão de mentiras sobre os factos, mas mais subtilmente pela 
maneira como eram estes eram relatados. Contudo, na oportunidade, 
também apelaram à revolta e ao motim, ou ao linchamento público. 
No entanto, em geral, a reputação de um periódico e o estilo da suas 
“caixas”-de-primeira-página eram suficientes para esclarecer ao que 
vinha: só comprava quem o procurava. 

Mussolini e Hitler “alteraram a escala” e aproveitaram a fundo as 
novas tecnologias então disponíveis: a rádio levou a vibração dos 
seus discursos, de forma audível, até à última fila de gigantescos 
comícios de rua e, juntamente com as imagens cinematográficas, 
ao país inteiro. O squadrismo di strada e o seu gosto pela violência 
física atingiu então um elevado grau de aplicação, até porque tinha 
pela frente os piquetes-de-greve operários ou, no seguimento, as 
brigadas-de-choque da agit-prop bolchevista. E, quando conveio, 
o assassinato político (Matteoti e tantos outros) não deixou de ser 
usado. Sabemos da dinâmica fatal destes regimes: encarceramentos 
em massa, deportações, tribunais políticos e mesmo genocídios – 
além das guerras. Julgámos na segunda metade do último século 
que essa página negra tinha sido ultrapassada, mas tememos agora 
que não completamente.

Com a TV, os media comunicativos tornaram-se “de massas”, 
maciços, e há já mais de meio-século que eles fazem parte do 
quotidiano das pessoas comuns, tendo nós, a pouco e pouco, 
aprendido a lidar com a sua martelagem massacrante, semelhante à 
da publicidade comercial, mas com poucos ainda a saberem defender-
se disso. As crianças, os menos escolarmente cultivados, os mais 
rústicos, são os seus alvos apetecidos. Os políticos da democracia 
trabalham hoje quase todos nessa onda, e até certos juízes (com a 
inacreditável prática brasileira de deliberações de colectivos judiciais 
serem tomadas em público, com aplausos e apupos à mistura). As 

populações consomem, compram em boa dose o que assim lhes 
é servido: automóveis, modas, promessas políticas, paisagens de 
sonho, erotismo, emoções e outro tipo de mensagens não-escritas, 
incluindo as políticas. Por isso, os desgraçados do “3º mundo” 
querem desembarcar no Ocidente, os fanáticos de qualquer causa 
aperfeiçoam as suas intervenções mediáticas, e os investidores não 
faltam para financiar grandes espectáculos desportivos ou musicais.  

Mas, de há vinte anos a esta parte que tudo mudou de novo na 
comunicação social, por força da Internet e das “redes sociais”, afinal 
um novo “jornalismo” que não precisa de jornalistas, onde um rumor 
se espalha em segundos pelo mundo inteiro, o relato é substituído 
pela imagem e quando muito a legenda; e o disparate, a falsidade 
e o insulto são livres e apreciados, contribuindo assim para um 
triste e perigoso declive civilizacional. Mas onde também manobram 
habilmente profissionais altamente qualificados, a começar pelos 
gigantes empresariais que as gerem, obtêm lucros astronómicos e 
vendem as suas bases-de-dados (nossos) a quem lhes pague, e a 
acabar nos piratas e outros “serviços secretos” que agora travam 
guerras políticas, informativas e porventura amanhã (de dentro dos 
seus bunkers) as propriamente ditas, com fogo e sangue, embora 
limitadas.

O uso da violência continua a ser um problema: defensiva? 
legítima? proporcionada? não-física mas psicológica? doméstica? 
Os contributos da ciência vieram aqui imiscuir-se num terreno que 
era anteriormente o das religiões e da moral, das instituições e da 
letra jurídica (ou de quem a escreve): esclareceram alguns de nós, 
mas talvez tenham confundido e baralhado as ideias de muitos mais, 
na forma “esquemática e formatada” como foram sendo divulgados. 
Isto só facilita a vida aos agentes especializados na manipulação 
informativa, seja ela intencional e a mando de quem possa ganhar 
com isso (poder ou riqueza), seja no âmbito de uma suposta contra-
cultura vanguardista ou por efeito de um exacerbado nihilismo. E deixa 
os indivíduos mais frágeis e desarmados perante estes poderes cuja 
configuração lhes escapa, e meio-embebedados num consumismo 
material de pacotilha e em evasionismos pífios cujas ressacas lhes 
serão sempre dolorosas.

Actualmente, seria interessante que um antecipador-do-futuro como 
George Orwell fosse capaz de, literariamente, nos descrever estas 
derivas. De novo e de maneira mais clara, é o povo que está a cavar 
a sua própria sepultura? Ou é o meio que tem ao seu alcance para 
significar a sua rejeição por todos os vendedores-de-felicidade que o 
têm entretido desde há muito? 

Ainda por cima, com as detestáveis tristes-figuras que agora presidem 
a vários grandes países do mundo, é a oportunidade de ouro para as 
auto-proclamadas “forças-de-progresso” democráticas que ajudaram 
a orientar o mundo ocidental nas últimas décadas branquearem o 
que a sua actuação também teve de mais contestável: sobretudo, 
as “causas fracturantes”, a corrupção e o negocismo com o “grande 
capital”.   

Significará isto o fim dos sonhos da “democracia directa”?

Mas sobre os aspectos técnicos desta ofensiva comunicacional (e 
das estéticas que lhe estão associadas), há mais que se lhe diga. Em 
breve aí voltaremos.

 
JF / 30.Nov.2018
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Sénégal : le musée des Civilisations noires 
bientôt sur orbite
Promis à l’inauguration le 6 décembre, le musée des Civilisations noires de 
Dakar va enfin ouvrir. Il devrait contenir des œuvres déjà sur place, mais aussi 
des œuvres restituées.

PAR MARIE LECHAPELAYS, À DAKA | Le Point Afrique

La pose de la première pierre du musée des Civilisations noires a eu lieu en 
2011. Sur une maquette du projet, on pouvait lire : « Senghor en a rêvé, Wade le 
réalise. » Au-delà, c’est le Sénégal qui l’édifie.

Sénégal

Reportée depuis le premier trimestre 2017, l’inauguration du musée des 
Civilisations noires (MCN), aura bientôt lieu. Enfin. « Nous serons prêts pour 
le 6 décembre », a affirmé Hamady Bocoum, le directeur général du MCN, aux 
journalistes, à l’occasion de la présentation du musée. « Les travaux avancent 
très bien », selon ses mots. Le président Macky Sall pourra donc l’inaugurer avec, 
à ses côtés, un « président africain et une présidente européenne, peut-être 
d’autres », a indiqué le ministre de la Culture sénégalais, Abdou Latif Coulibaly, 
sans révéler de noms.

Pas un musée de l’Afrique subalterne

« Civilisations africaines : création continue de l›humanité », tel est le thème 
de l’exposition qui sera dévoilée le 6 décembre dans les 24 000 mètres carrés 
d’espace du musée. Sur deux niveaux, 
les visiteurs voyageront du néolithique 
à la multiplicité des cultures africaines, 
en passant par l’âge de fer, pour 
comprendre les contributions de 
l›Afrique au patrimoine scientifique 
et technique. Le directeur du musée 
revendique une scénographie 
moderne, avec les toutes dernières 
technologies, pour faire dialoguer 
peintures, sculptures, masques et 
quelques œuvres maîtresses, comme 
une pièce de l›une des figures majeures 
des arts plastiques du Mali, Abdoulaye 
Konaté, et un monumental baobab de 
112 mètres de haut fabriqué par un 
Haïtien, représentant de la diaspora.

Abdoulaye Konaté tire de ses 
sculptures textiles une matière 
inépuisable dans laquelle il inscrit 
les signes et symboles des sociétés 
secrètes maliennes (« Hommage aux 
chasseurs du Mandé » – 1994) ou 
dévoile une lecture du monde et de 
ses événements (« Bosnie, Rwanda, 
Angola » – 1995). © DANIEL LEAL - OLIVAS

L’objectif du musée est clair : donner à la culture africaine sa place dans le XXIe 
siècle. « Ce musée ne va ressembler à aucun autre, car il ne sera pas un musée 
de l’Afrique subalterne », a déclaré Hamady Bocoum, une pointe d’émotion 
dans la voix. Avec un enthousiasme sans retenue, il rêve déjà de « ce projet 
panafricain » comme « un joyau du Sénégal ». « Il sera la preuve que l’homme 
africain est bien entré dans l’Histoire », s’est-il exclamé, faisant référence à la 
phrase polémique prononcée par Nicolas Sarkozy en 2009 à Dakar.

Des œuvres restituées ?

Comme un pied de nez, le musée pourrait contenir des œuvres détenues par la 
France depuis la colonisation. « Nous voulons retrouver toutes les œuvres qui 
viennent du Sénégal et que la France voudra bien nous prêter », a affirmé Abdou 
Latif Coulibaly, « Nous en avons là-bas [en France, NDLR], on ne sait pas le 
nombre, mais s’il y en a 10 000, nous en voulons 10 000 », a-t-il insisté.

La publication du rapport commandé par Emmanuel Macron à l’historienne 
Bénédicte Savoy et à l’économiste Felwine Sarr a remis au cœur de l’actualité 
l’épineuse question de la restitution des œuvres africaines détenues par la 
France depuis la colonisation. Ce rapport préconise la « restitution pérenne » 
du patrimoine africain. Mais le ministre a assuré être « disposé à accepter les 
conditions de la France », peu importe la forme, « de prêt ou de dépôt ».

Quoi qu’il en soit, selon Hamady Bocoum, le directeur général du MCN, le musée 
ne manque pas de pièces artistiques : « Nous avons déjà beaucoup de pièces 
actuellement, et tout ne sera pas exposé d’un coup. »

Projet sénégalais, financements chinois
Si ce projet est « panafricain », il est aussi très chinois. Les pancartes d’orientation 
de l’entrée posent le décor. Au-dessus des mots en français, la traduction chinoise 
domine. En fait, cet imposant bâtiment circulaire situé dans le centre-ville de 
Dakar a été financé par la Chine, à hauteur de 20 milliards de francs CFA, soient 
30,5 millions d’euros.

© AFP archives

Si l’idée n’est pas orientale, c’est bien l’empire du Milieu qui aura permis de la 
concrétiser, après moult rebondissements. Léopold Sédar Senghor en rêvait déjà 
en 1966, au lendemain du premier Festival mondial des arts nègres organisé au 
Sénégal. C’est sous la présidence Wade que la première pierre a été posée, en 
décembre 2011, mais les travaux sont suspendus durant l’alternance politique. 
Macky Sall relance finalement la machine et le projet sort de terre entre décembre 
2013 et décembre 2015. Depuis, il attendait son contenu. Mardi, la seule salle 
visible était encore vide. Plus qu’une semaine pour tout boucler, le décompte est 
lancé jusqu’à l’inauguration, « l’événement culturel le plus important depuis 1966 
», selon les mots du directeur.
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como funcionam essas comissões paritárias que actualmente 
regulam a sua fixação. 

Ora, entretanto, ocorreram transformações profundas no aparelho 
produtivo, na composição da força laboral e, sobretudo, nos modos de 
gestão das empresas (com algum atraso, também em certos serviços 
públicos). As maiores concentrações industriais desapareceram e as 
principais empresas são agora do sector do comércio e serviços. 
Como um “patrão centralizado”, o Estado é o maior empregador, 
com largos contingentes de pessoal qualificado, nomeadamente 
na educação e na saúde. Surgiu e instalou-se a “precariedade” dos 
vínculos laborais, os falsos “recibos verdes”, os “contratos a prazo”, 
o “trabalho temporário”, o “sub-emprego”, com a instabilidade laboral 
a acrescentar-se às “famílias em mudança” e aos compromissos 
contraídos pelo recurso sistemático ao crédito. A vida profissional dos 
cidadãos activos é hoje mais rodeada de abundância e sofisticação, 
mas porventura psicologicamente mais difícil do que a que foi 
experimentada por seus pais e avós. 

É legítimo que, numa sociedade aberta como a nossa, cada 
“colectivo laboral” queira ver melhorada a sua situação económica e 
profissional e a greve, apesar de sempre custosa para o trabalhador, 
é o meio mais ao seu alcance e aquele que os sindicatos dominam 
inteiramente. A incidência do desempego na região ou no sector, a 
situação concreta da empresa, a conjuntura económica de expansão 
ou recessão, o quadro partidário, parlamentar e governativo ou os 
períodos pré-eleitorais – eis variáveis que os dirigentes sindicais 
geralmente controlam, no sentido de desencadearem as suas acções 
de luta (pela greve ou outros meios) com maiores probabilidades de 
sucesso. 

Mas todos sabem que as greves têm consequências negativas quando 
mal ajustadas ao contexto: levar a empresa uma situação económica 
difícil e à falência, com o desempego dos seus trabalhadores; coagir 
um governo frágil à demissão, podendo instalar-se uma crise política 
ou mesmo de regime (e daí certos países interditarem “greves 
políticas ou de solidariedade”, isto é, que não fossem estritamente 
económicas e profissionais); desequilibrar as finanças públicas ou 
desincentivar o investimento privado em favor de outros países; etc. 
Mas, mais prosaicamente, há que ajuizar quem (e como) de facto 
decide uma greve (e a sua suspensão), pois acontece serem minorias 
cuja inserção no processo de trabalho lhes permite coagir outros 
colegas, porventura a maioria (razão pela qual em certos países se 
pratica uma consulta referendária prévia a todos os interessados, se 
criam restrições aos piquetes-de-greve ou se impede a greve durante 
a vigência de um contrato colectivo de trabalho, aprovado da mesma 
forma), levando a que outros trabalhadores sejam postos em lay out 
por falta de materiais de trabalho provocada por greves-trombose, 
quase-sabotagens ou outras desarticulações do processo produtivo. 
O papel dos sindicalistas nesta função de representação é também 
crucial; não deviam impor a sua vontade mas antes consciencializar os 
trabalhadores dos prós e contras de cada acção, responsabilizando-
os também, e negociar em função disso.

Porém, entre nós, o mais frequente destes inconvenientes é, tratando-
se de greves de trabalhadores de serviços de evidente interesse 
público (como os abastecimentos de primeira necessidade, água 
e luz, os serviços de emergência e segurança, os transportes, os 
hospitais, as escolas, etc.), serem os seus utentes apanhados como 
reféns numa refrega a que são inteiramente alheios. Eis algo que 
estaria fora do conceito de acção directa defendido pelos anarco-
sindicalistas de outros tempos, pelo menos em teoria.

Hoje, comemoram-se os 70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, da ONU. É um documento de inestimável valor 
humanista, de inspiração ocidental mas vocação universalista. No 
seu Artº 23º diz-se: «Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre 
escolha do seu trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de 
trabalho e à protecção contra o desemprego. [… e que:] Toda a pessoa 
tem o direito de fundar sindicatos e de sindicalizar-se para defender 
os seus direitos». As mulheres, que hoje desenvolvem importantes 
movimentos de emancipação, deveriam inspirar-se mais nela.

JF / 10.Dez.2018

Greve: razões e desrazões 
Parece que já no Egipto antigo houve greves dos trabalhadores-
escravos que levantavam as pirâmides. Mas foi com a industrialização 
e o crescimento do movimento operário que a greve ganhou “direitos 
de cidade”. Era então uma forma de luta inatacável no plano moral: 
feita por gente visivelmente pobre; que se privava do salário durante 
alguns dias; e que só subsistia graças à firme determinação na razão 
que lhe assistia e à solidariedade de outros deserdados como eles. 

Hoje, nos nossos países desenvolvidos, é diferente. Os sindicatos 
institucionalizaram-se e intermedeiam a “balança dos interesses” 
entre empregadores e trabalhadores, criaram uma burocracia 
profissionalizada, mantêm ligações a certos partidos com influência 
política e alguns deles criaram caixas de greve que quase funcionam 
como um seguro (chamaram-lhes em tempos business unions). O 
Estado democrático e social organizou sistemas de previdência que 
asseguram aos indivíduos um rendimento em caso de desemprego, 
doença, acidente, incapacidade e velhice – e assistem muitas 
outras pessoas de diversas maneiras. Tudo isto sai dos impostos 
e das quotizações obrigatórias e exige cálculos quase-actuariais 
e responsabilidade (que é inimiga da demagogia). A reivindicação 
de melhores salários, menor horário e boas condições de trabalho 
ajudou a dinâmica económica, na base de um crescimento controlado 
do consumo de massas. Só as crises (económico-financeiras ou 
políticas) e as rápidas transformações tecnológicas têm perturbado 
este processo. É o que está agora a acontecer, agudizado pela 
consciência de que os efeitos deste crescimento (consumo-produção-
urbanização) sobre o meio ambiente está a ter consequências 
nefastas para a vida na Terra, o que tem levado a tímidas tentativas 
para modificar o modelo industrial-predador em que temos vivido.

É claro que, em termos gerais, sempre que os assalariados pressionam 
e obtêm melhores salários, é o lucro patronal que é atingido de imediato, 
provocando uma pressão para um maior equilíbrio na distribuição dos 
rendimentos no quadro nacional. Já nos empregos do Estado, os 
aumentos da despesa com o seu pessoal exigem correspondentes 
aumentos nos impostos. Por isso, durante muito tempo, se lhes 
restringiu o direito à greve, compensando-os com melhores garantias 
de emprego e isenção de impostos. A chegada da social-democracia 
à esfera de governo introduziu novas lógicas de universalidade e na 
segunda metade do século XX todos passaram a pagar imposto sobre 
o rendimento e a poder fazer greve, fossem assalariados do sector 
privado ou funcionários públicos, salvo os das funções de soberania, 
como diplomatas, juízes, militares ou polícias. Isto tornou mais difícil e 
exigente a condução das políticas económicas, fiscais e sociais, pelos 
governos. 

Também o “equilíbrio liberal-republicano” de 1910 no nosso país 
(direito de greve para os trabalhadores e de lock-out para os patrões) 
foi rompido graças a um direito laboral que, com bons fundamentos, 
considerou os assalariados como a parte mais fraca dessa “relação 
social de trabalho” – abstraindo, é claro, regimes autoritários como o 
do dr. Salazar que proibiram um e outro a toda a gente, com controlo 
férreo dos salários e bloqueio dos arrendamentos, fazendo estagnar a 
economia e perder trinta anos de crescimento do produto. 

O nosso regime democrático saído do 25 de Abril concedeu o direito à 
sindicalização e à greve a todos os grupos que então se mobilizaram, 
incluindo juízes e procuradores, só os barrando aos polícias e 
militares (mas, entre a gente armada, esqueceram-se dos guardas 
prisionais, que passaram “entre os pingos da chuva”). Mas mesmo 
aqui a pressão continuou: os polícias obtiveram os seus sindicatos 
há vinte anos atrás (embora sem poderem fazer greve); e os militares 
umas associações socio-profissionais que hoje gozam largamente 
de mais “direito de antena” do que a hierarquia que comanda essas 
instituições. 

Também a lei da greve de 1975 (ainda, na prática, em vigor) incluiu o 
pré-aviso como formalidade exigível para o seu exercício, completado 
pela necessidade de “serviços mínimos” para certas actividades, 
sobretudo para acautelar os interesses dos utentes de tais serviços 
e para as entidades empregadoras assegurarem a manutenção de 
certos equipamentos de laboração contínua. Mas poucos conhecem 
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La nouvelle Cosa Nostra décapitée
La mafia sicilienne s’était réorganisée et avait couronné Settimo Mineo nouveau 
parrain des parrains. Son règne n’a duré que six mois. De notre correspondant à 
Rome, Dominique Dunglas

| Le Point.fr

Settimo Mineo a ete trahi par la conversation d’un parrain a son chauffeur 
interceptee par la police.

© ALESSANDRO FUCARINI / AFP

 « La mafia sait encaisser des défaites, se cacher et réduire ses activités 
criminelles, pour mieux renaître au moment opportun. » Un très spectaculaire 
coup de filet mardi à Palerme a empêché la sentence de Giovanni Falcone de se 
réaliser. Pas moins de 46 chefs de clan, soldats ou insoupçonnables cols blancs 
ont été arrêtés : empêchant Cosa Nostra, la mafia sicilienne, de se reconstituer.
Joaillier de profession, 80 ans, Palermitain : Settimo Mineo était devenu le parrain 
des parrains de la Cosa Nostra du troisième millénaire. Certes, le pedigree 
de Mineo était sans tache aux yeux de l’organisation criminelle : deux frères 
assassinés dans des règlements de comptes, deux fois condamné, à 7 et 11 ans 
de prison, pour association mafieuse, sans le moindre début de collaboration 
avec la police. Mais les enquêteurs ne pouvaient imaginer que cet octogénaire, 
sans faits d’armes exceptionnels, pourrait succéder aux sanguinaires et 
charismatiques Totò Riina et Bernardo Provenzano.

Un boss trop bavard
Le coup de théâtre a lieu en juin dernier. Grâce à un micro espion placé dans sa 
voiture, les enquêteurs entendent Francesco Colletti, boss de Villabate, raconter 
à son chauffeur une réunion qui s’est tenue quelques jours plus tôt, le 29 mai. « 
Une réunion sérieuse, avec ceux des villes et ceux des campagnes, se réjouit 
le parrain de Villabate. Seuls les capi mandamenti [les chefs d’une division 
territoriale réunissant plusieurs clans, NDLR] étaient admis. Nous avons écrit les 
règles. Personne ne peut faire des affaires sur le terrain des autres. Si un capo 
mandamento viole les règles, il paie toutes les conséquences… Don Settimo a 
été écouté avec respect. »
Les confessions de Colletti constituent un véritable procès-verbal d’une réunion 
de la commission provinciale, la cupola, le conseil d’administration de Cosa 
Nostra. La cupola fut fondée dans les années 50 dans les salons baroques du 
Grand Hôtel des Palmes à Palerme et réunissait les capi mandamenti siciliens 
et des représentants des grandes familles américaines, l’aristocratie du crime 
organisé de l’ancien et du nouveau monde.

Mais, depuis l’arrestation en 1993 de Totò Riina, le parrain des parrains, la 
cupola ne s’était plus réunie. Depuis sa bergerie à trois kilomètres de Corleone, 
Bernardo Provenzano, le successeur de Riina, avait choisi de faire profil bas. Il 
avait mis fin aux « homicides excellents », les assassinats de magistrats ou de 
policiers, imposé une paix mafieuse entre les clans et aboli les réunions de la 
commission provinciale.

Une succession compliquée
Après l’arrestation en 2006 de Provenzano, le sceptre était passé entre les 
mains de Matteo Messina Denaro, boss du clan de Castelvetrano, un village 
proche de Messine. Toutefois, Matteo Messina Denaro n’est ni palermitain ni de 
Corleone, les deux capitales historiques de Cosa Nostra. Il s’intéresse davantage 
à ses affaires qu’à l’honorable société. Pèse sur lui le soupçon d’avoir vendu 
Provenzano à la police et de ne pas avoir convoqué la cupola. D’ailleurs, pour la 
majorité des « hommes d’honneur », le seul parrain reste Totò Riina qui, depuis 
sa cellule, continue, malgré ses dizaines de condamnations à perpétuité, à faire 
passer des messages.
La mort de Riina, le 17 novembre 2017, bouleverse ces équilibres précaires. Les 
Palermitains, qui ont passé des accords avec la mafia calabraise, désormais 
principale importatrice de cocaïne en provenance de Colombie, veulent reprendre 
le pouvoir que les Corleonais leur avaient usurpé dans les années 80 avec une 
guerre qui avait fait 2 000 victimes en trois ans. Les réunions se multiplient. 
Jusqu’à la consécration de Settimo Mineo le 29 mai dernier. Son règne à la tête 
de Cosa Nostra ne durera que six mois.

La vérité sur le matraquage fiscal des 
automobilistes
En 2017, les automobilistes auront supporté quelque 67 milliards de taxes et 
amendes diverses, presque autant que l’impôt sur le revenu ! 

Par Jean Nouailhac | Le Point.fr

Le président de l’Union française des industries pétrolières (UFIP), Francis 
Duseux, n’y va pas par quatre chemins : « Le carburant est le produit le plus 
taxé de France. » Mais encore ? Un autre président, Didier Bollecker, celui de 
l’Automobile Club Association (ACA), la plus importante organisation privée 
de défense des automobilistes avec 800 000 adhérents, confirme que « les 
automobilistes français dépensent plus de taxes que de carburant », plus 
précisément un total de 36 milliards d’euros en 2017.

À cette somme, pour être complet, il faut ajouter 9 milliards de péage, 7 milliards 
de TVA sur les véhicules neufs, 6 milliards de TVA sur l›entretien, 4 milliards de 
taxes sur l›assurance, 2 milliards sur les cartes grises, 2 milliards d’amendes 
forfaitaires (radars, etc.) et un dernier milliard d’autres petites taxes, soit au total 
un déluge de 67 milliards d›euros de taxes pour les seuls automobilistes, un 
chiffre incroyable mais vrai, à comparer aux 73 milliards d›euros d›impôt sur le 
revenu de cette même année 2017.

67 milliards d’euros de taxes pour les seuls automobilistes

Pour mieux comprendre le ras-le-bol fiscal des automobilistes, il faut entrer 
un peu dans le détail de ces 36 milliards d’euros de taxes sur les carburants, 
l’essentiel provenant de la TICPE, la « taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques », laquelle est elle-même taxée d’une TVA à 20 % ! La 
surtaxe de la taxe. Le comble du vice fiscal !

Cette TICPE englobe la nouvelle « taxe carbone », dite « contribution climat-
énergie », créée en 2014 par François Hollande pour taxer le CO2, c’est-à-dire 
le gaz carbonique, principal gaz à effet de serre à l’état naturel avec la vapeur 
d’eau. Fixée à 7 euros la tonne en 2014, elle a grimpé à toute vitesse pour arriver 
à 30,50 euros la tonne de CO2 en 2017, puis 44,60 euros en 2018. Résultat : un 
« rendement » comme on dit à Bercy de 2,3 milliards d’euros en 2015, passé à 
3,9 milliards en 2018, soit une augmentation de 70 % en trois ans !

Mais ce n’est que le début des immenses dégâts que cette taxe carbone bien 
vicieuse va occasionner puisqu’elle doit passer à 55 euros la tonne en 2019, 
65 euros en 2020, 76 euros en 2021 et 86 euros en 2022, soit une nouvelle 
progression de près de 60 % sur les quatre prochaines années ! Une hausse 
vertigineuse qui va faire monter très haut dans les tours le moteur de la TICPE, 
nouvelle dénomination de la TIPP sur les produits pétroliers, une taxe grand-
mère qui datait de 1928 et qui avait pour affectation initiale l’entretien des routes. 
Or le réseau routier français, selon un rapport récent d’experts internationaux 
missionnés par le gouvernement à l’époque du drame du viaduc de Gênes, 
est dans un état critique de délabrement : il bénéficie de moins de 700 millions 
d’euros de dotation d’entretien en moyenne chaque année alors qu’il lui faudrait 
1,3 milliard par an sur une longue période, uniquement pour le maintenir en l’état, 
c’est-à-dire pour lui éviter de se délabrer encore plus.

Une transition écologique fumeuse

On sait enfin que, pour justifier la « transition écologique », le gouvernement a 
imposé une nouvelle trajectoire de la composante carbone non seulement en 
accélérant les hausses des taxes jusqu’en 2022, mais encore en poursuivant 
le rattrapage de la fiscalité du diesel sur celle de l’essence, laquelle continue 
par ailleurs d’augmenter de son côté. On voit bien que tous ces nouveaux et 
nombreux milliards d’euros vont tomber dans le tonneau des Danaïdes du budget 
de l’État, quoi que puisse en dire tel ou tel ministre ou député de la majorité en 
particulier à l’occasion de la révolte des Gilets jaunes, le pire étant atteint par les 
perroquets médiatisés qui répètent à l’envi que « le diesel tue », alors que c’est 
l’État lui-même qui a lourdement insisté pendant des dizaines d’années pour 
favoriser le diesel par rapport à l’essence.

En attendant, du moins le Sénat l’espère-t-il, que le gouvernement retrouve une 
certaine lucidité et ne procède pas à la nouvelle accélération des taxes qu’il a 
prévue dans son projet de loi de finances pour 2019 au prétexte de cette fumeuse 
et mal expliquée « transition écologique », les sénateurs de la commission des 
Finances ont décidé le 14 novembre de geler toutes les augmentations de la 
TICPE annoncées jusqu’en 2022, soit une masse de 46 milliards d’euros. Coup 
d’épée dans l’eau du Sénat, ou début d’une utile sagesse pour le président 
Macron et son Premier ministre Philippe qui ont fortement dévissé dans l’opinion 
ces derniers temps et dont l’acharnement à poursuivre leur matraquage fiscal sur 
les automobilistes risque de se retourner contre eux ?
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Toda uma vida dedicada a Angola
Chegado a Angola em 1949, com 25 anos, Vasco Pinto de Sá  sentiu-se fascinado 
pela grandiosidade do país, as diferenças e pelas características originais dos 
povos que o habitavam, especialmente a etnia Toshokwe.

Durante toda a sua vida até à reforma, Vasco Pinto de Sá exerceu principalmente 
as funções de Director dos Serviços de Electrotecnia, Director de Engenharia 
Geral e Engenheiro consultor na Empresa Nacional de Diamantes de Angola.

O livro «ENDIAMA uma empresa 
diferente», seu segundo livro, é 
uma obra fruto de longos anos de 
observação. 

Em 1988, data da saída deste livro, 
cuja dedicatória nos diz que «é para 
dar a conhecer mais um pouco a 
Empresa que ele ajudou a construir e 
à qual dedicou a maior parte da sua 
vida», ficámos a conhecer uma Angola 
da qual  ignorávamos quase tudo.

Luanda, Paris, Lisboa, foi a rota mais 
querida de Vasco de Sá !  Luanda à 
qual estava estreitamente ligado por 
laços de vivência, Paris a bem amada 
da Cultura, onde residia sempre que 
podia e Lisboa …(raízes ?)

O livro « ENDIAMA, uma empresa 
diferente » é uma obra histórica, que 
bem merecia ser traduzida, pois relata 
os factos desde a descoberta dos primeiros diamantes em 1912, a evolução 
histórica-tecnológica do funcionamento de uma mina de diamantes. E a área 
desta Empresa que foi criada, tão grande ou maior do que a área de alguns 
países da Europa, porque não fazia só exploração mineira mas também desde o 
início, também se dedicava à Agricultura, à Pecuária, à criação de oficinas com 
várias vocações, serviços de Saúde, Energia Eléctica, um ambicioso plano de 
alfabetização, difusão da Cultura e criação do Museu Etnológico do Dundo.

Vasco Pinto de Sá , deixa-nos um belo livro sobre a Arte, História e Cultura de 
Angola .

O DIAMANTE é considerado uma estrela no coração da Terra. Muitas são as 
lendas e as crenças à volta deste simples cristal de carbono.

Este diamante foi descoberto em 1986, 
pesando 273 quilates.

Na Zona Leste de Angola, a 18 km da 
fronteira do Zaire, foi criado um Centro 
de apoio às Explorações ao qual foi 
dado o nome de Dundo, borracha na 
língua Cokwe.

Vista aérea do Dundo

Uma longa viagem este livro de 
História etnológica.

O intercâmbio cultural e científico, que 
o Museu do Dundo estabeleceu com 

organizações congéneres de outros países, fez com que as características dos 
povos se tornaram conhecidas no Mundo.

Os primeiros contactos dos portugueses com Angola foram em 1520 e não foram 
fáceis. Páginas de História a conservar…

Em França, poderemos encontrar alguns elementos sobre este assunto em 
« Les réligions de l’Afrique noire » - Éditions Fayard- Danoze – Paris 1969 e 
«Explorations dans l’Afrique centrale et dans le bassin du Zambeze, depuis 1840 
à 1880» de Butil Sodeberg.

Vasco Pinto de Sá acabou de falecer em Lisboa. 

À sua memória, um grande agradecimento pela obra deixada, esperando que 
ela sirva para difusão da Cultura Angolana e para que a sua recordação se 
mantenha viva. 

Nanda Pinto/Paris

Máscara Cokwe

Cont.

Doença renal crónica afeta 8 a 10 por 
cento da população adulta

Por Mundo Português

A Associação Nacional de Centros de Diálise (ANADIAL), com o apoio das 
Sociedades científicas e Associações de Doentes da área da nefrologia, vai 
promover, em Portugal, uma campanha nacional de consciencialização sobre a 
doença renal e a importância da sua prevenção.

“Com esta iniciativa pretende-se reforçar o alerta para o papel que a prevenção 
desempenha nesta doença e no seu prognóstico. Está demonstrado que 
a melhor forma de reduzir a incidência da doença renal crónica é através da 
promoção de programas de prevenção, onde se pode incluir esta campanha 
nacional. Para proteger os rins, as pessoas devem controlar os fatores de risco 
como a diabetes, a hipertensão, a obesidade e deixar de fumar” explica Jaime 
Tavares, presidente da ANADIAL.

A campanha “A Vitória Contra a Doença Renal começa na Prevenção” pretende 
aumentar o conhecimento e compreensão sobre a doença renal crónica, 
promovendo a sua prevenção. A iniciativa conta com o apoio da Associação 
de Doentes Renais de Portugal, da Associação Portuguesa de Enfermeiros de 
Diálise e Transplantação, da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais 
(APIR), da Sociedade Portuguesa de Nefrologia e da Sociedade Portuguesa de 
Transplantação.

A doença renal crónica carateriza-se pela deterioração lenta e irreversível da 
função dos rins. Como consequência da perda desta função, existe retenção no 
sangue de substâncias que normalmente seriam excretadas pelo rim, resultando 
na acumulação de produtos metabólicos tóxicos no sangue (azotemia ou uremia). 
Os doentes com diabetes, hipertensão arterial, obesidade e história familiar de 
doença renal podem estar em risco de desenvolver esta doença.

Para prevenir a doença renal crónica vigie o seu peso, tenha uma alimentação 
saudável (reduza o consumo de gorduras e de sal e esteja atento ao tamanho 
das porções), não fume (os fumadores têm uma probabilidade três vezes maior 
de apresentar uma função renal diminuída), faça exercício físico, controle a 
hipertensão e a diabetes, não beba álcool, não se automedique e faça rastreios 
regulares (esteja atento a indicadores como sangue na urina, por exemplo).

A ANADIAL é uma associação sem fins lucrativos. Para mais informações sobre 
a campanha “A Vitória Contra a Doença Renal começa na Prevenção” consulte: 
www.anadial.pt
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Presépio Minimalista

 Por José Oliveira

Quando Sua Majestade Louis XIV adoeceu. 
Muito interessante este facto histórico...

Ao sentar-se no seu coche, Louis XIV picou-se na ponta de uma pena da 
almofada do assento. A picada infectou, e causou um pequeno abcesso no ânus 
que devia ter sido logo aberto e drenado.

Os médicos do rei, receosos de intervir nas bases da monarquia, optaram por 
um tratamento mais leve à base de unguentos.

Este tratamento não deu qualquer resultado, e ao fim de quatro meses o rei 
continuava com o abcesso e com dores insuportáveis.

Em meados de Maio os cirurgiões diagnosticaram uma fístula, o que os deixou 
transtornadíssimos, e finalmente o 1.º cirurgião, Félix de Tassy, decidiu-se por 
uma intervenção para abrir o abcesso.

Para isso desenhou um instrumento especial, uma verdadeira peça de 
ourivesaria com lâmina de prata, mas foram precisos mais 5 meses para fabricar 
esse instrumento precioso.

A operação só foi feita no dia 17 de Novembro, sem anestesia, e foram 
necessárias mais duas intervenções porque foi muito difícil fechar a ferida para 
que pudesse cicatrizar.

Só no Natal de 1686 os cirurgiões declararam o rei como curado, o que pôs fim 
aos rumores que no estrangeiro já corriam de que Luis XIV agonizava.

Como acção de graças foram rezadas muitas missas em todo o reino, e as 
Senhoras da Maison Royale de Saint-Louis, em Saint-Cyr (colégio interno 
feminino criado por Mme de Maintenon) decidiram compor um cântico para 
celebrar a cura do rei.

A superiora, Mme de Brino (sobrinha de Mme de Maintenon), escreveu os 
seguintes versos:

Grand Dieu sauve le roi!
Longs jours à notre roi!
Vive le roi. À lui victoire,
Bonheur et gloire!
Qu’il ait un règne heureux
Et l’appui des cieux!

Os versos foram entregues a Jean-Baptiste Lully para que este compusesse 
a música, e as meninas de Saint-Cyr passaram a cantar este pequeno cântico 
sempre que o rei vinha visitar o colégio.

Anos mais tarde, em 1714, o compositor Georg Friedrich Haendel, de passagem 
por Versalhes, ouviu este cântico e achou-o tão belo que tomou nota da letra e 
da música.

Mais tarde, já em Londres, Haendel pediu a um clérigo chamado Carrey para lhe 
traduzir os versos de Mme de Brinon.

O padre traduziu-lhe de imediato a letra, e escreveu estas palavras que iriam dar 
a volta ao Mundo:

God save
our gracious King,
Long life our noble King,
God save the King!
Send him victorious
Happy and glorious
Long to reign over us,
God save the King!

Haendel agradeceu-lhe e dirigiu-se de imediato à Corte onde ofereceu ao rei, 
como se fosse de sua autoria, o cântico das Meninas de Saint Cyr.

George I, encantado, felicitou o compositor e determinou que daí em diante o 
“God save the King” devia ser sempre executado nas cerimónias oficiais.

E foi assim que este hino, que nos parece profundamente britânico, nasceu da 
colaboração:

- de uma francesa (Mme de Brinon),
- de um italiano naturalizado francês (Jean-Baptiste Lully - ou Lulli) ,
- de um inglês (Carrey),
- de um alemão naturalizado inglês (Georg Friedrich Händel - ou Haendel).
- do ânus de Sua Majestade Louis XIV

De facto, um verdadeiro hino europeu!

Duas questões.

· Se Louis XIV por acaso não tivesse enfiado uma pena no real traseiro, qual 
seria hoje o hino britânico?

· Acham possível que a partir de hoje possam ouvir o «God save the Queen» 
sem pensar naquela pena?
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Suède : Femmes Violées mais Autorités 
(trop) Occupées Ailleurs

par Judith Bergman

Traduction du texte original: Sweden: Women Raped, Authorities Too Busy

•	 Selon Mikaela Blixt, la police n’a rien fait contre l’homme qui l’a agres-
sée et a tenté de la violer dans la rue, alors qu’elle pouvait identifier son 
agresseur et donner son adresse.

•	 Expressen, l’un des grands médias suédois, a souhaité interviewer Blixt, 
à condition toutefois a-t-elle affirmé, qu’elle ne mentionne pas la nationa-
lité afghane de son agresseur.

•	 Outre les femmes, près d’un Suédois sur trois ne se sent plus en sécurité 
dans sa ville ou à domicile indique un nouveau sondage mené sur un 
échantillon de 6 300 personnes.

•	 Il est curieux que la police suédoise dispose toujours de ressources suf-
fisantes pour amener devant un juge les personnes qui assistent à des 
manifestations pacifiques ou qui commettent des délits d’opinion.

Il est difficile d’obtenir que la police suédoise dresse un procès-verbal pour 
tentative de viol - signe que quelque chose est pourri au royaume «féministe» 
de Suède. En revanche, la police suédoise dispose toujours de ressources 
suffisantes pour amener devant un juge les personnes qui assistent à des 
manifestations pacifiques ou qui commettent des délits d’opinion. (Source de 
l’image: iStock)

En novembre 2015, le gouvernement suédois s’est défini comme « un 
gouvernement féministe » qui « place l’égalité de genre au cœur de sa politique 
nationale et internationale... L’objectif général de la politique de genre du 
gouvernement est de donner aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités 
de contribuer à la société et de construire leur propre vie. Cette égalité est au 
fondement de la démocratie et de la justice sociale ».

Soit, mais les femmes qui vivent sous ce « gouvernement féministe » ne 
devraient-elles pas – c’est même le minimum – pouvoir quitter leur domicile sans 
craindre une agression sexuelle ?

Selon le Conseil national suédois pour la prévention du crime (Brottsförebyggande 
rådet ou Brå), 22 000 délits sexuels ont été signalés à la police en 2017, dont 
7370 viols. Cette moyenne de 20 viols déclarés chaque jour est deux fois plus 
élevée qu’en 2005. Et encore, il ne s’agit là que de viols ayant fait l’objet d’une 
plainte. En 2012 le Brå estimait qu’un viol sur cinq seulement était signalé.

Contrairement à la messe dite par les médias suédois depuis des années – à 
savoir que la plupart des viols ont lieu en privé et que les victimes connaissent 
leur agresseur - , Brå affirme que la grande majorité des viols sont commis dans la 
sphère publique par des hommes inconnus de leur victime. Un reportage de Svt 
Nyheter (Télévision suédoise) a ainsi révélé que sur les 842 hommes condamnés 
pour viol ou tentative de viol ces cinq dernières années, 58% étaient nés à 
l’étranger - au Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique sub-saharienne et autres 
régions hors de l’Europe. Les statistiques concernant les hommes condamnés 
pour viol et tentative de viol, où la victime et l’auteur ne se connaissent pas, 
révèlent que 80% des agresseurs sont nés à l’étranger et 40% ne résident en 
Suède que depuis un an ou moins.

Obtenir de la police suédoise qu’elle enregistre une déposition pour tentative de 
viol devient même très difficile, signe que quelque chose est pourri au royaume 
«féministe» de Suède.

Ainsi, dans la petite ville de Deje, au centre de la Suède, un migrant afghan 
résident d’un centre d’accueil pour réfugiés, a récemment agressé, poignardé et 
tenté de violer en plein jour Mikaela Blixt, alors qu’elle promenait son chien.

L’attaquant a commencé par balancer le petit chien, puis a jeté Blixt au sol 
avant de lui taillader la hanche à coups de couteau. Blixt a néanmoins réussi à 
s’échapper et à regagner son domicile en compagnie de son chien. Choquée et 
ensanglantée, elle a ensuite tenté de signaler l’agression à la police.

Démarche qui s’est avérée quasi impossible. La police a refusé de parler à Blixt 
sur la ligne téléphonique des services d’urgence. Ils lui ont expliqué que n’étant 
plus aux prises avec un agresseur, elle devait appeler le numéro des signalements 
courants. Blixt affirme qu’une policière lui a déclaré : « si vous souhaitez signaler 
une agression, il va falloir faire la queue au téléphone ». Après s’être épuisée une 
journée entière à tenter de joindre la police, Blixt a pris sa voiture le lendemain, et 
s’est rendue au poste de police le plus proche situé dans la ville voisine. Là, 24 
heures après l’agression, la police a fini par enregistrer sa déposition.

De retour de sa visite au poste de police, Blixt a constaté que la preuve de son 
agression sexuelle pendait à la façade du centre d’accueil pour migrants : le 
pantalon de son agresseur avait été lavé et mis à sécher. Comme il n’était pas exclu 
que le pantalon soit encore imprégné de fines traces de son sang, Blixt a averti la 
police. Mais celle-ci n’a pas eu le temps de se déplacer ce jour-là pour recueillir la 
preuve. En fait, affirme Blixt, la police n’a pas levé le petit doigt, alors même qu’elle 
savait où vivait son agresseur et qu’elle aurait pu facilement l’identifier.

Blixt a raconté son expérience sur une page Facebook locale, dans le but 
apparent de rentrer en contact avec une femme violée dans la région deux 
semaines auparavant. Le post de Blixt a été partagé plusieurs milliers de fois 
- ce qui a amené la police à entrer en contact avec Blixt pour l’informer qu’elle 
avait porté atteinte à une enquête en cours, laquelle n’avait à l’évidence pas 
réellement commencée. La police a également refusé de publier une description 
de l’agresseur, alléguant, de manière incompréhensible, que ce même agresseur 
pourrait rendre l’enquête « plus difficile ».

Cette police qui affirme n’avoir ni le temps ni les moyens d’enquêter sur une 
tentative de viol, s’est manifestée en force quand 80 citoyens de Deje ont décidé 
de manifester en signe de solidarité avec Blixt et « contre la violence ». Deux 
patrouilles de police et un policier en civil ont effectué le déplacement pour 
surveiller cette manifestation pacifique puis, une fois la manifestation terminée, 
dresser un procès-verbal pour trouble à l’ordre public : l’organisateur de la 
manifestation ne disposait pas d’une autorisation légale de manifester. La police 
suédoise ne marque aucune précipitation contre les migrants violeurs, mais ne 
tolère aucune manifestation pacifique inopinée.

Le principal média suédois, Expressen, a pris contact avec Blixt pour l’interviewer, 
à condition affirme Blixt qu’elle ne mentionne pas la nationalité afghane de son 
agresseur.

Le désintérêt manifeste de la police envers cette affaire de viol – jusqu’à ce que le 
récit de cette agression devienne viral sur Facebook – ne laisse pas d’inquiéter. 
Une semaine après l’agression de Blixt, trois femmes de Karlstad, ville voisine 
de Deje -ont été violées le même soir. Le lendemain, une quatrième femme a été 
victime d’une tentative de viol.

Que les viols soient considérés comme des affaires de second plan n’a 
apparemment rien de nouveau. En septembre 2017, la police suédoise a admis 
qu’elle ne disposait pas des effectifs nécessaires pour résoudre les affaires de 
viol, même quand le violeur est identifié.

En revanche, des effectifs de police semblent toujours mobilisables quand il s’agit 
de verbaliser de pacifiques manifestants, ou des délits d’opinion. En octobre, 
Christopher Larsson, représentant du parti démocrate suédois (SD) de la ville 
de Karlskrona, a été mis en examen pour « incitation à la haine » (« hets mot 
folkgrupp »). Il avait écrit sur la page Facebook des SD :

« Ce vendredi sera un jour de désolation, quand du minaret qui domine Karlskrona 
résonnera pour la première fois le « Allah est grand », cet « Allahu Akhbar » que 
les islamistes hurlent avant de se faire exploser ».

C’est un député social-démocrate, Magnus Manhammar qui a dénoncé Larsson 
à la police. Les sociaux-démocrates - le parti encore au pouvoir, la Suède n’ayant 
pas été en mesure de former un nouveau gouvernement depuis les élections de 
septembre 2017 – ont, dans un communiqué de presse, accusé le post Facebook 
de Larsson d’« établir un lien entre le nouveau minaret et le terrorisme ». Selon 
le procureur, le post de Larsson a « stigmatisé les musulmans en les assimilant 
à des terroristes, des oppresseurs de femmes et en affirmant que leurs opinions 
sont médiévales ».

Soit dit en passant, au-delà du sentiment d’insécurité des femmes, un nouveau 
sondage mené auprès de 6 300 Suédois vient de révéler qu’un Suédois sur trois 
ne se sent plus en sécurité à son domicile et dans sa ville. O surprise !, quand 
le journal qui a publié le sondage a demandé à Siri Helle, une psychologue, 
d’interpréter ce sentiment d’insécurité, elle a déclaré que la population avait 
simplement « peur du noir » : « Notre pays est l’un des plus sûrs au monde et la 
sécurité de la population n’a jamais été mieux assurée qu’aujourd’hui. »

Une seule question mériterait d’être posée est : mais que se passe-t-il en Suède ?

Judith Bergman, chroniqueuse, avocate et analyste politique, est Distinguished 
Senior Fellow du Gatestone Institute.
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É TEMPO DE NATAL
Esta minha crónica de hoje, enviada deste lado do Atlântico, encerra os melhores 
votos a todos os meus compatriotas que vivem nesse enorme País que é o 
Canadá. Neste caso e de forma especial aqueles que vivem na província do 
Quebeque.

De Portugal vos envio este Poema chamado Natal, da autoria da poetisa Maria 
Pais.

É NATAL
Há magia no ar
Amor incondicional
Ondas de solidariedade,
Brilhantes como os enfeites dourados.
Em modo de compaixão 
Emocionantes campanhas
Contra a fome, a miséria humana…
Apenas no Natal
Alguns despertam
Lembrando
O sofrimento, a fome, a guerra.
Apenas no Natal sentem o brilho do amor
Da fraternidade,
Esquecendo
O Nascimento de Jesus
O Divino Mestre do Amor
Que ensinou a amar
Todos…
Em todos os dias do ano.

Maria Pais IN «Livro em preparação».

Queridos compatriotas, vós que estais longe, dos locais onde nasceram, 
continuam a sentir as diversas terras que vos viram nascer, neste nosso mundo 
retangular, perdido no imenso espaço do Globo.
Vai voltar a nascer «O Menino Jesus».
Fiquem em Paz e Louvem o Deus Pai Universal.

Armando Rebelo

OBRAS RECENTEMENTE SAÍDAS

1-A FORMA DO PEREGRINO-
CHIADO PUBLISHERS

Tiago Moita, de acordo com o 
Prof. Miguel Real é: «um dos 
mais promissores novos autores 
portugueses».

Este escritor oferece-nos agora uma 
obra, de grande maturidade que vem 
cimentar uma carreira a todos os títulos 
notável. A história narra-nos o labor de 
uma jornalista famosa, figura de relevo 
num dos mais importantes noticiários 
televisivos dos Estados Unidos.

O livro está repleto de sabedoria, 
suspense, mistério, acção e aventura,  
acerca do futuro de Deus no Mundo 
actual.

Um titulo a incluir na sua biblioteca.

2-OS ROSTOS DA ALMA-O 
ALMONDA 100 ANOS

Antero Guerra o autor deste livro é um 
mestre artista que de forma excecional, 
mesmo através de uma simples foto 
consegue retratar, qualquer rosto 
humano. Nesta obra estão incluídas 
mais de 370 figuras de personalidades, 
da cidade de Torres Novas e não só. 
Antero Guerra, afirmou-nos: «Um rosto 
é uma fantástica criação da natureza». 
Uma obra a adquirir. 

3-IR A ROMA E VER DOIS PAPAS-
PAULUS EDITORA

Recentemente saído a publico, este 
titulo dá-nos a conhecer as crónicas 
de D. Nuno de Almeida, Prelado 
Português, a trabalhar na biblioteca 
do Colégio do Vaticano. As imagens 
são autênticas obras de arte, com as 
ilustrações de Lígia Rodrigues, uma 
artista de créditos já afirmados.

4-O PRINCIPE PILOTO-
LIVROS HORIZONTE

Esta é uma história, sobre o Príncipe 
D. Afonso e irmão de D. Carlos, que 
sempre teve um sonho a cumprir: 
antes piloto por um dia do que príncipe 
por toda a vida. O autor Henrique 
Sequerra, é um jornalista, que distribui 
colaborações no Expresso, Diário de 
Noticias e Gazeta dos Desportos. É 
um especialista em matérias ligadas à 
competição automóvel.

D. Afonso Duque de Coimbra vivia 
quase exclusivamente a sua paixão 
de piloto e ficou conhecido, como o 
«Arreda». Um titulo especialmente 
dedicado aos que amam o desporto 
automóvel.

Armando Rebelo
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Colaboração especial

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

HISTÓRIA DA AVIAÇÃO DO SÉCULO XX
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HISTÓRIA DA AVIAÇÃO DO SÉCULO XX 
NO MUSEU DO COMBATENTE - 1

Esta semana dedicámos algumas linhas ao assunto BOMBARDEAMENTOS 
HISTÓRICOS, com dados de um roll up sobre o tema em  referência,  da 
exposição História da Aviação do Séc. XX no Museu do Combatente, onde se 
podem ver 550 modelos de aviões em miniatura.

Entre vários aviões apresentam-se nesta vitrina três aviões que participaram 
com êxito em acções de bombardeamento que constituem feitos notáveis na 
história da 2ª Guera Mundial.

-  OS B-25B no raid sobre Tóquio

Em 18 de Abril de 1942, um grupo de 16 bombardeiros americanos B-25B, 
comandados pelo Tenente-Coronel James Harold “Jimmy” Doolittle, efectuou um 
raid sobre Tóquio. O objectivo não era estratégico mas tão s´mente destinado 
a levantar o moral da população americana, então ainda traumatizada pelo 
desastre de Pearl Harbour. O objectivo foi alcançado.

- Os Avro-Lancasters ingleses nas barragens da Alemanha.

Na noite de 16 de Maio de 1943, um grupo de 18 Avro Lancasters ingleses 
sob o comando do Major Guy Gibson, atacou e destruiu as barragens de 
Mohne e Eder no Ruhr, destruindo importantes centrais eléctricas e causando 
uma grande devastação em todo o vale daquele rio. Dada a natureza muito 
especial do objectivo, foi utilizada, com grande êxito, uma bomba saltadora. Este 
engenho tinha a forma cilíndrica e era lançado a baixa altura (cerca de 18 m) 
com  movimento rotativo.

Isto permitia-lhe saltitar sobre a água da albufeira, ultrapassando assim as 
barragens de redes anti-torpedo. Ao atingir o paredão da barragem, a bomba 
afundava-se e explodia no seu sopé, provocando a sua rotura catastrófica.

Na foto do modelo exposto, que é o avião do comandante Guy Gibson, pode ver-
se a bomba saltadora e o sistema que lhe imprimia o movimento rotativo.

- o B-29 Superfortress em Hiroshima e Nagasaki.

No dia 6 de Agosto de 1945 um bombardeiro B-29 Superfortress, com o nome 
de Enola Gay, tendo aos comandos o Coronel Paul Tibbets, lançou a primeira 
bomba atómica sobre a cidade de Hiroshima. Com o posterior bombardeamento 
atómico de Nagasaki, a 2ª Guerra Mundial chegava ao seu termo.

Im mkt museu do combatente
Fotos isabel martins da exposição do Museu do Combatente e internet.
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CANADA - Sites et peules autochtones
Ce n’est pas un hasard si notre hymne national parle de la «terre de nos aïeux»: 
l’histoire autochtone de notre pays est tellement riche. Voici quelques suggestions 
qui vous permettront d’en apprendre davantage à son sujet.

Cree Village Ecolodge, à Moose Factory, en Ontario

Entouré d’une beauté subarctique, cet établissement maintes fois primé a adopté 
une approche écologique et moderne pour présenter la culture Cree aux visiteurs. 
Construit conformément à une habitation Cree traditionnelle, le restaurant 
Shaapuhtuwaan apporte une touche contemporaine à la cuisine Cree, avec au 
menu des plats parmi les plus populaires, comme de la truite fumée au poivre 
et à l’érable ou du ragout de buffle. Après le dîner, vous pourrez contempler 
un ciel illuminé d’aurores boréales, puis trouver le sommeil dans une quiétude 
inégalée au sein de chambres dont le nom Cree correspond au nom d’animaux 
et d’oiseaux de la région.
http://www.creevillage.com/
www.ontariotravel.net/

Metepenagiag Heritage Park, à Red Bank, au Nouveau-
Brunswick

Le peuple de la nation micmaque vit sur les rives du fleuve Miramichi depuis plus 
de 3 000 ans. Son histoire vivante est préservée dans ce parc qui comprend 
les lieux d’inhumation historiques Augustine Mound et Oxbow ainsi qu’un village 
de pêcheurs micmaque. Des sentiers de promenade et un musée sensationnel, 
qui contient un mur de pierre ascendant et des sols carrelés imitant le fleuve 
sinueux, permettent au visiteur de renouer avec le passé.
http://www.metepenagiagpark.com/
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/

Sainte-Marie au-pays-des-Hurons, à Midland, en Ontario

C’est un lieu magnifique pour un trésor 
national. Sur les rives boisées de la 
baie Georgienne , des Jésuites venus 
de France établirent une communauté 
pour les Hurons. Cette communauté 
comprenait une forteresse et une 
mission. Bien qu’il n’existe pas de 
machine à remonter le temps, vous 
aurez l’impression d’être transporté 
dans l’histoire d’antan. Vous goûterez 
la soupe « Three Sisters » (faite à partir 
de maïs, de haricots et de courge), 
acquerrez des techniques de survie en 
brousse (comme l’allumage d’un feu 
en pleine nature) et repartirez avec un 
oki, petit bijou en argile.

http://www.saintemarieamongthehurons.on.ca/
http://www.ontariotravel.net/

Précipice à bisons Head-Smashed-In, à Fort Macleod, en 
Alberta

Pendant plus de 5 500 ans, les peuples autochtones des grandes plaines ont 
chassé le buffle en repoussant les troupeaux vers un précipice d’où ils tombaient. 
Cet endroit est aujourd’hui un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les 
visiteurs apercevront les 11 mètres de carcasses enfouies sous la falaise, 
témoignage de l’importance du buffle dans la vie des Autochtones. Pour en 
apprendre davantage sur le peuple des Pieds-Noirs, les visiteurs pourront 
se rendre dans le centre d’interprétation. Pour une expérience encore plus 
authentique, ils pourront également passer une nuit dans un tipi ou fabriquer des 
mocassins, soulier autochtone authentique.

http://www.head-smashed-in.com/
http://www1.travelalberta.com/fr-ca/

Réserve de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii 
Haanas, dans les îles de la Reine-Charlotte, en Colombie-
Britannique

Des totems, œuvres d’art ô combien célèbres, s’élèvent dans une forêt luxuriante, 
protégeant le village haïda de SGang Gwaay Llnaagay. Le voyage menant à 
ces lieux est magique. Une promenade de bois sillonne des cavernes et des 
affleurements rocheux. Puis, au milieu d’arbres imposants, émergent petit à 
petit les totems gigantesques, décorés d’ours, de baleines et d’aigles sculptés. 
Baladez-vous le long de la plage en croissant pour mieux voir les totems et les 
vestiges de longues maisons en cèdre qui abritaient il y a plus de 150 ans les 
familles haïdas.
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