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Museu ao Ar Livre em Toronto é tributo 
aos portugueses

Por Mundo Português

Uma das zonas centrais de Toronto, conhecida como ‘Little Portugal’, está a ser 
transformada num museu ao ar livre, através da arte urbana em ‘grafitti’, numa 
homenagem ao contributo da comunidade portuguesa.

“Como artistas latino-americano somos bem recebidos pela comunidade 
portuguesa em Toronto. Este é o nosso tributo aos portugueses por toda a sua 
influência na cidade de Toronto”, disse o responsável do museu Rodrigo Ardiles, 
no Canadá há dois anos, proveniente de Valeparaíso (Chile).

O Museu ao Ar Livre da Dundas West tem a sua abertura prevista para Março 
de 2019, e vai ficar dotado numa fase inicial com 20 graffitis, desenhados por 
artistas sul-americanos nas paredes dos edifícios do ‘Little Portugal’ de Toronto, 
entre as avenidas Ossington e Lansdowne.

O promotor mostra-se orgulhoso pelo “tributo à comunidade portuguesa”, 
salientando que os portugueses foram os primeiros a chegar àquela zona, 
“primeiro que muitas outras comunidades”.

“O museu terá uma colecção de mais de 30 murais em vários formatos, quer 
pequenos ou grandes. Um formato que está ligado à cidadania, com os próprios 
valores do Little Portugal”, frisou Rodrigo Ardiles.

Nesse sentido, o primeiro museu ao ar livre de Toronto vai apostar na “inovação 
social como ferramenta de promoção de artistas que podem criar uma indústria 
económica mais rentável e bonita” com as cores dos murais.

Na fase inicial, o projecto terá 20 murais 
expostos ao longo da Dundas West, 
mas espera contar com a colaboração 
de artistas portugueses visto que 
“Portugal é uma referência mundial 
muito importante”, e é “necessário 
trazê-la para Toronto, partilhando-a 
com os artistas locais”.

“Pretendemos a largo prazo que 
toda a comunidade possa participar 
em diferentes formas. É necessário 
ensinar os mais jovens e evitar actos de vandalismo, para que se possam 
expressar através da arte”, alertou.

O Museu ao Ar Livre da Dundas West é uma organização de agentes culturais 
locais, em parceria com a Associação de Comércio e Serviços da Dundas West 
e do ‘Little Portugal’.

O governo canadiano calcula que existem mais de 480 mil portugueses e 
lusodescendentes no país. Em 2017 visitaram o Canadá mais de 29 mil 
portugueses.

A Liberdade de dizer bem dum aprendiz “ditador”...
A tragédia — ou a irresponsabilidade — de um povo, começou em Outubro 
de 2015. Mais precisamente a 19 de Outubro. Foi neste dia macabro que os 
eleitores canadianos, investidos de um paternalismo inapropriado, fizeram a 
asneira do século. Fizeram eleger o Partido Liberal do Canadá — conhecido 
pela sigla PLC, ou seja, Partido Liberal das Comanditas —, chefiado por Justin 
Trudeau, filho do ex-PM mais exacrável para a população francófona do país. 
O Québec.

Substituiu o Partido Conservador que ao longo de 8 anos trabalhou para reduzir 
a dívida enorme herdada da desgovernança de Jean Chrétien e, com alguns 
erros à mistura, deu a todos o orgulho de serem canadianos. Exemplificou na 
Justiça e nas Finanças, demonstrando boa governança, deixando contas bem 
apropriadas e a nível zero em termos de défice.

Tinham portanto, todas as condições para serem apoiados pela gente 
responsável deste país.

Que aconteceu, então, para o descalabro do resultado eleitoral?

A infantilidade, a insuficiência política que não deixa raciocinar para escolher 
o melhor e a falsa auréola de prestigiados heróis do povo. Povo adormecido 
nas suas ilusões identitárias.

O curioso é que terá sido o próprio Justin Trudeau o maior surpreendido com o 
resultado. Porque nada previa tal situação. No Canadá acontece o mesmo que 
em Portugal e noutros países. O povo, a massa popular, é amorfa. Deixa-se 
embalar pela magnificência, pelo espectacularidade  duma acção, dum gesto, 
duma frase bem estudada e, sem ponderar, segue a rusga fazendo corpo e 
alma com a banda. E vai na música. Ou sem ela. Passando do exibicionismo 
provincial à megalomania militante.

Digo acima, que o primeiro surpreendido com o resultado eleitoral, terá sido o 
próprio Justin. Explico. Nesta campanha, em 2015, Jack Layton do NPD, fez 
furor. Foi brilhante, dum modo geral, e ganhou a confiança e a simpatia das 
populações. Apesar de ter uma maioria de candidatos “pescados” nos bares 
e campus universitários. Sem qualquer experiência do quer que seja. Oriundo 
de Montreal, soube, num afectuoso rendilhado, introduzir-se na sociedade 
quebequense, deixando claro para quem seguia de perto a campanha, de 
não ser a solução ideal, apenas demonstrando à população que o respeito 
pela instituição central e os valores da nação, não se conseguem disfarçando 
a inocência popular com fantasias sem sentido. Mas o povo seguia-o. 
Embevecido. Até que, vitimado pela doença que o afectava desde algum 
tempo, Jack Layton desmoronou o seu partido e a população, embriegada pela 
francisação e as irreflectidas promessas e gestos espectaculares de Trudeau, 
votou nele em massa, obtendo a tal maioria em que ninguém acreditava.

Uma vez residente oficial do 24 Sussex (em reconstrução por vários anos), 
Trudeau iniciou o seu mandato com toda uma série de eventos e decisões 
irreflectidas. Contribuindo de modo flagrante na destruição da economia tão 
laboriosamente construída pelo Governo de Harper, despendendo sem conta 
nem medida, distribuíndo importantes somas por organizações amigas e, 
ultrapassando os mais longínquos limites na aceitação voluntária de várias 
centenas de milhar — ver milhões — de migrantes, destinados a um mercado 
de trabalho inexistente. Centenas de milhões de dólares têm sido investidos 
por capricho. Talvez — e as atitudes tomadas parecem provar — esperando 
lhe seja atribuído qualquer prémio, talvez o Nobel da Paz.... Ao mesmo 
tempo, impondo à população, sob riscos de processos, a aceitação das suas 
catastróficas decisões, para as quais não está legalmente empossado.

De resto, o mandato de Justin Trudeau, tem sido ilustrado de enormes 
escolhos. Começou com a maior demonstração de corrupção ao aceitar 
donativos de centenas de milhar de dólares, por cada encontro privado com 
chefes de grandes empresas, donativos que rumam aos cofres do Partido. 
O caso explosivo da migração, tem ocasionado despesas elevadíssimas a 
juntar às subvenções a migrantes que ultrapassam, em muito, as pequenas 
pensões de trabalhadores. A legalização do canabis...e os efeitos da droga na 
sociedade e principalmente nos jovens. Continua o descalabro.
Agora, tal como descrito nas páginas 13 e 14, são as subvenções a querer calar 
os jornalistas, no valor de 600 milhões de dólares, que são aplicados em ajudas 
a jornais em dificuldades.... Qual será o jornalista que irá aprofundar qualquer 
decisão do Governo quando o seu jornal se acaparou de alguns milhões do 
Estado? Para onde mandam a Liberdade de Expressão e de Opinião?

Justin Trudeau quer garantir a sua reeleição de forma desleal e totalmente 
arbitrária?

O que fará a Imprensa livre?
Raul Mesquita
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PATRIMOINE DU PORTUGAL-1

Mosteiro de Alcobaça
Lieu: Mosteiro de Alcobaça

Photo: Rui Cunha

Au Portugal, la culture et le patrimoine ont des caractéristiques uniques qui 
découlent des évènements historiques et de la façon d’être d’un peuple qui a 
appris avec le reste du monde, en adaptant ces nouveautés à son mode de vie 
et à son territoire.
En visitant le pays, vous allez connaître, dans chaque endroit, tous ces éléments 
qui font partie de la personnalité portugaise. Ils se trouvent dans les villes, les 
monuments et les paysages qui, d’une façon ou d’une autre, racontent aussi une 
partie de l’histoire du monde. Et c’est pourquoi ils sont inscrits au patrimoine de 
l’humanité.

L’UNESCO a déjà inscrit au patrimoine de l’humanité 22 sites, dont des centres 
historiques, des stations archéologiques, des paysages culturels, des parcs 
naturels et un patrimoine immatériel. Ces apports des Portugais à l’histoire 
mondiale méritent absolument une visite et ils sont un bon prétexte pour découvrir 
le pays du nord au sud.

Le centre historique de Guimarães

Guimarães a une grande valeur symbolique pour l’identité portugaise, du fait 
que c’est la ville qui vit naître le Portugal au XIIe siècle. Parfaitement préservée, 
elle reflète l’évolution de l’architecture civile depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe 
siècle. Les techniques de construction spécialisées qui s’y sont développées 
furent mises en œuvre dans le monde entier, dans les colonies portugaises, en 
Afrique et dans le Nouveau Monde.

Le centre historique de Porto

L’ensemble des maisons qui descend de la colline jusqu’au quartier de Ribeira, 
au bord du Douro, et la zone riveraine de Vila Nova de Gaia illustrent l’histoire de 
cette ville liée à l’activité maritime depuis le temps des Romains. La cathédrale 
(Sé) et le clocher (Torre dos Clérigos), symboles de Porto, la richesse des 
édifices, les églises baroques et le palais de la Bourse néo-classique font de ce 
paysage urbain exceptionnel l’héritier d’une histoire millénaire.

Le paysage culturel des vignobles de la région Alto Douro

Les vignobles qui produisent le célèbre porto poussent dans la magnifique 
vallée du Douro, la région viticole délimitée la plus ancienne du monde. Ses 
caractéristiques et le travail de l’homme, qui a sculpté la vallée en gradins au 
fil des siècles, l’ont transformée en un paysage unique et d’une grande beauté.

Le Parc archéologique de la Vallée du Côa

Dans la Vallée du Côa, une immense galerie d’art rupestre en plein air s’étend 
sur 17 km, mais son interprétation est concentrée dans le bâtiment moderne 
du musée du Côa. Cette concentration exceptionnelle de gravures rupestres 
du Paléolithique supérieur (de 22 000 à 10 000 ans av. J.-C.) est l’illustration 
la plus importante des premières manifestations de la création humaine, qui 
jusqu’à maintenant était encore inconnue à un tel niveau dans toute autre partie 
du monde.

Université de Coimbra, Alta et Sofia

Fondée en 1290, l’université de Coimbra est la plus ancienne du Portugal et l’une 
des plus anciennes d’Europe. Surtout au XVIIIe siècle, elle joua un rôle important 
dans le développement du caractère estudiantin de la ville, dans les domaines 
urbain, architectural, artistique et social. Ceci est parfaitement illustré par le 
palais des Écoles (Paço das Escolas), les collèges de Graça et de Jésus, la 
bibliothèque Joanine, le jardin botanique, le quartier Alta de Coimbra, la Rua da 
Sofia et les traditions et les rituels universitaires séculaires. Depuis ses origines, 
l’université est un pôle de diffusion du savoir scientifique et une référence de la 
langue et de la culture portugaises dans le monde.

Le monastère de Batalha

Chef-d’œuvre du génie créatif, le monastère de Santa Maria da Vitória fut 
érigé selon la volonté de Jean Ier, en guise de remerciement pour la victoire 
des Portugais contre les Espagnols dans la bataille d’Aljubarrota en 1385. C’est 
un grand monument du gothique tardif portugais, où apparut l’un des premiers 
exemples du style manuélin. Témoignant de l’échange des influences dans les 
arts, il s’agit de l’un des plus beaux complexes monacaux d’Europe de la fin du 
Moyen Âge.
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Os 17 povos que deram origem aos portugueses
Somos muitos mais do que Lusitanos e são muitos os povos que estão na origem 
dos portugueses. Descubra os 17 povos que são os antepassados de Portugal.

Por VxMag 

Celtas

 Os livros de História, quando mencionam os antepassados dos portugueses, 
fazem referência sobretudo aos Lusitanos, à presença Romana e aos Mouros. 
No entanto, os povos que deram origem aos portugueses estão longe de ser 
apenas esses. Ainda antes dos Lusitanos, muitos povos habitaram o território 
que hoje corresponde a Portugal. Alguns desses povos não deixaram vestígios 
e tudo o que sabemos sobre eles provem da leitura das crónicas históricas dos 
gregos e dos romanos. É o caso, por exemplo, dos Estrimníos, dos Sefes ou 
dos Cempsos, cuja história apenas pode ser conhecida através das crónicas do 
escritor latino Avieno, no século IV.

Note-se ainda que muitos povos são catalogados como pertencendo a tribos 
celtas falar de todos eles é uma tarefa complicada. Exemplo disso são os 
Tamagani, na zona de Chaves ou os Gróvios, na zona do Minho. E há ainda 
algumas surpresas, como os escravos negros que foram usados para povoar a 
zona do Sado ou os Franceses que vieram povoar algumas partes do Alentejo 
no século XII. Descubra os 17 povos antepassados dos portugueses, que deram 
origem à nação que somos hoje.
  
1. Estrimníos

Os Estrímnios (em latim: Oestremni são dados como o primeiro povo nativo 
conhecido de Portugal. Oestremni significaria (povo do) extremo ocidente. 
Estendiam o seu território da Galiza (Noroeste de Espanha) até ao Algarve. Este 
povo de hábitos rudes dormia no chão, alimentava-se de carne de bode e pão 
feito a partir de farinha de bolotas e praticava sacrifícios humanos durante os 
quais examinavam as vísceras das vítimas para predizer o futuro.

Vindos de leste, chegaram os Sefes, guiados pela sua deusa-serpente, Ofiusa. 
Estes eram menos numerosos que os Estrímnios. No entanto, os Estrímnios 
eram um povo de agricultores pacíficos e os Sefes, além de bons guerreiros, 
possuíam uma religião mais desenvolvida e quase exterminaram os Estrímnios, 
tendo sobrevivido apenas alguns povoados dispersos pelo território que 
antigamente dominavam.

 2. Ofis (ou Sefes)

A passagem dos Sefes como força invasora pelas planícies do Alentejo 
encontra-se arqueologicamente documentada, seja pelo desaparecimento 
súbito e inexplicável de povoados na Serra de Huelva e nas duas margens 
do Guadiana (o povoado de Passo Alto, na margem direita do Chança, é um 
caso paradigmático), seja pela alteração do modelo de povoamento no Alentejo 
Central, com as populações abandonando as suas quintas na planície, sem 
preocupações defensivas, e recuperando ou construindo grandes povoados 
fortificados, no cimo dos montes, como se pode comprovar nos povoados da 

Serra d’ Ossa.
sefes
Cromeleque dos Almendres

Fundam uma primeira cidade, Dipo, que sobrevive até à epoca romana e que 
muito acreditam estar no subsolo de Évoramonte. E avançando para oeste e 
para noroeste fundam sucessivamente Beuipo (Alcácer do Sal), Olisipo (Lisboa) 
e Colipo (Leiria), avançando até às margens do Mondego. A terminação em “-ipo” 
das povoações que fundaram (os topónimos que o tempo não devorou), não nos 
ilude quanto à sua proveniência, pois a esmagadora maioria dos povoados em 
“-ipo” encontra-se a sul do Guadalquivir.

3. Cempsos

Os cempsos foram uma tribo que habitou o sudoeste da Península Ibérica na 
Antiguidade. Habitavam a região do Cinético, nome dado na Antiguidade ao 
Algarve, e faziam parte dos cinetes, motivo pelo qual, mais tarde, Avieno deu 
o nome de lugum cempsicum ao actual cabo Espichel. Os cempsos viveram 
na região conhecida como Cuneum Ager (“Campo Cónio”), sendo assim uma 
variante étnica dos cónios, talvez com fortes influências lígures ou célticas.

Cromeleque do Xerez
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Estas hipóteses, no entanto, permanecem em aberto, na falta de qualquer indício 
significativo que permita elucidar melhor esta questão. Nicolae Densusianu, na 
sua obra Dacia Pré-histórica, localiza a tribo dos cempsos nas proximidades do 
Cănicea, numa aldeia da Roménia habitada nessa época pelos coniscos. Os 
cempsos terão  fundado Sesimbra.

4. Lusitanos

Os lusitanos são normalmente vistos como uns dos antepassados dos portugueses 
do centro e sul do país e dos extremenhos. Eram um povo celtibérico que viveu 
na parte ocidental da Península Ibérica. Primeiramente, uma única tribo que 
vivia entre os rios Douro e Tejo ou Tejo e Guadiana. Ao norte do Douro limitavam 
com os galaicos e astures – que constituem a maior parte dos habitantes do 
norte de Portugal – na província romana de Galécia, ao sul com os béticos e ao 
oeste com os celtiberos na área mais central da Hispânia Tarraconense.

Lusitanos

A figura mais notável entre os lusitanos foi Viriato, um dos seus líderes no 
combate aos romanos. Apesar de as fronteiras da Lusitânia não coincidirem 
perfeitamente com as de Portugal de hoje, os povos que aqui habitaram são 
uma das bases etnológicas dos portugueses do centro e sul e também dos 
extremenhos (da Extremadura espanhola).
 
5. Fenícios

Os Fenícios eram um povo de navegadores e comerciantes originário do actual 
Líbano e da zona costeira da moderna Síria. A abundância de peixe das nossas 
costas interessou os Fenícios na pesca e na salga de peixe, mas também na 
procura de metais, como a prata, o cobre e o estanho.

Civilização Fenícia

Traziam produtos, como tecidos, vidros, porcelanas, armas e objectos de adorno, 
para fazerem as suas trocas comerciais. Fundam as Feitorias, isto é, uma 
espécie de postos comerciais, no litoral. Criaram o primeiro alfabeto, constituído 
por 22 consoantes, e utilizaram o papiro para escreverem. Infelizmente, em 
termos materiais e arquitectónicos temos poucos vestígios sobre este povo (o 
subsolo do claustro da Sé de Lisboa é um dos poucos exemplos).

 6. Gregos

Os Gregos chegaram depois à Península, concorrentes comerciais dos Fenícios, 

fundam várias colónias, tais como Alcácer do Sal. Estes introduziram a civilização 
helénica no Sul e Leste  da Península. Como vestígios da sua presença deixaram 
a ânfora (uma das primeiras peças para armazenar mantimentos), vasos e 
moedas. Embora se considerem lendas, diz-se que Ulisses fundou Lisboa, e o 
filho deste, Abidis, fundou Santarém.

Navio Grego

A maior contribuição grega na cultura das populações deste território foi sem 
dúvida a noção de moeda, que começou a ser cunhada localmente em Emporion 
no século V a.C. e em Rodes no século seguinte. Esta prática, porém, só se tornou 
corrente nos restantes territórios da Península Ibérica nos anos posteriores e 
sob a influência de Cartago.

7. Cartagineses

Os Cartagineses descendiam dos Fenícios. Estes dedicam-se ao comércio 
de metais e à salga de peixe. Atribui-se-lhes a fundação de Portimão e outras 
colónias de pescadores na costa algarvia. Além de grandes comerciantes, os 
cartagineses eram também grandes exploradores. Algures entre o ano 500 aC 
e 420 aC, o almirante cartaginês Hanão organizou uma expedição para efectuar 
comércio marítimo em torno da costa africana, possivelmente para fundar 
colónias a sul.

Cartagineses

Muitos historiados crêem que ele terá chegado até à Serra Leoa e ao Golfo 
da Guiné, mas não é provável  que tenha estabelecido rotas permanentes de 
comércio. Não existe prova concreta que tenham comerciado além de Marrocos. 
Porém, a viagem à Serra Leoa é descrita com algum pormenor. Conta-se que 
Hanão passou no estreito de Gibraltar com sessenta navios de 50 remos cada. 
Navegou para lá da Serra Leoa e fundou as cidades de Mogador e Agadir, onde 
construiu templos. Terá pensado, ao ver-se frente às tribos locais, ter encontrado 
os “inóspitos etíopes”.
 
8. Celtiberos

Os celtiberos são o povo que resultou, segundo alguns autores, da fusão 
das culturas do povo Céltico e a do povo Ibero, nativo da Península Ibérica. 
Habitavam a Península Ibérica, nas regiões montanhosas onde nascem os rios 
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Douro, Tejo e Guadiana, desde o século VI a.C.. Não há, contudo, unanimidade 
quanto à origem destes povos entre os historiadores.

Celtiberos

Para outros autores, tratar-se-ia de um povo Celta que adaptou costumes e 
tradições iberas. Estavam organizados em gens, uma espécie de clã familiar 
que ligava as tribos, embora cada uma destas fosse autónoma, numa espécie 
de federação. Esta organização social e a sua natural belicosidade, permitiram 
a estes povos resistir tenazmente aos invasores Romanos até cerca de 133 
a.C., com a Queda de Numância. Deste povo desenvolveram-se, na parte 
ocidental da Península, os Lusitanos, considerados pelos historiadores como os 
antecessores dos portugueses, que viriam ser subjugados ao Império Romano 
no século II a.C..

9. Suevos

Os Suevos começaram por ser guerreiros e lavradores. Depois tornaram-se 
conquistadores e alargaram o seu reino para sul, até ao rio Tejo. Converteram-
se ao catolicismo, por influencia de S. Martinho de Dume. Fundaram o Reino 
dos Suevos, com a capital em Braga. Esta tornou-se um grande centro de fé 
e de cultura. Com a expansão do reino para sul, os Suevos instalaram-se em 
Portucale, na foz do rio Douro.

Suevos

Segundo o historiador Dan Stanislawski, o norte de Portugal tem ainda fortes 
influências dos suevos. A característica mais evidente é a prevalência de 
pequenos terrenos rurais (o que contrasta com o sul de Portugal, onde se 
encontram mais latifúndios). O arado quadrado e o espigueiro também foram 
deixados por este povo. Na toponímia, nomes como Freamunde ou Guilhofrei 
evocam origens germânicas.

10. Visigodos

Os Visigodos chegaram à Península Ibérica no ano de 416. Aqui fundaram 
um reino, submeteram os Suevos e ficaram a dominar longos anos em todo o 
território. O reino dos Visigodos estava organizado numa monarquia absoluta, 
com a capital em Toledo. Estes publicaram o Código Visigótico e estabeleceram 

uma sociedade formada pelo clero, nobreza e povo. Eram grandes artistas, 
em especial na fabricação de jóias. A pouca arte visigótica que ainda podemos 
admirar em Portugal está na ourivesaria e na arquitectura.

Visigodos

No que diz respeito a edifícios, temos a Capela de S. Frutuoso de Montélios, 
perto de Braga, a Igreja de S. Pedro de Balsemão, nos arredores de Lamego, 
e a Igreja de S. Gião da Nazaré. Claros traços visigóticos presentes em alguns 
espaços são o arco de ferradura e a planta em forma de cruz das igrejas. Também 
deixaram um importante trabalho na área jurídica. Escreveram Liber judiciorum, 
uma obra que forneceu as bases do pensamento jurídico na era medieval na 
Península Ibérica. Também relevantes foram o Código de Eurico, a Lex romana 
visigothorum.

11. Romanos

É dos povos que mais heranças nos deixaram: o latim, a numeração romana, 
pontes, estradas, aquedutos e cidades (o mais famoso centro urbano romano é 
em Condeixa, onde existem as ruínas da antiga cidade romana, Conímbriga).

Templo Romano de Évora

A calçada portuguesa é também uma criação dos romanos. O vinho, o pão e o 
azeite eram muito admirados pelos romanos. A lei do mundo ocidental ainda hoje 
tem uma notória influência romana.

12. Judeus

Até à época da Inquisição existiam muitos judeus em Portugal com grande 
influência na sociedade. Muitos judeus desempenharam um trabalho relevante 
para o sucesso das descobertas portuguesas nos séculos XV e XVI, trabalhando 
na áreas da matemática, de astronomia e de cartografia.

Nesse sentido, desenvolveram grandes instrumentos científicos. Tomar e 
Coimbra são ainda cidades que apresentam alguns traços da arquitectura 
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MUSÉES ET PALAIS DU PORTUGAL

judaica do passado (como fontes). Já em plena época de perseguição, deixaram 
marca na gastronomia, com a famosa alheira de Mirandela (Trás-os-Montes)

13. Muçulmanos

A presença muçulmana em Portugal durou 500 anos, sendo assim natural 
que tenha deixado uma forte herança. Temos alguns bairros em Portugal que 
preservam o mesmo aspecto do tempo dos muçulmanos (como a Mouraria e 
Alfama), e a casa tradicional do Alentejo e Algarve (chaminés e açoteias) com o 
estilo muçulmano.

Mouros

Na agricultura, o tanque, a nora e os canais de rega foram invenções islâmicas. 
Trouxeram árvores/alimentos como a oliveira, limoeiro, laranjeira, abóbora, 
cenoura, arroz e a figueira. Também nos doces há intervenção muçulmana: arroz 
doce, aletria, açúcar. No nosso actual vocabulário, quase todas as palavras que 
começam por Al têm origem muçulmana.

14. Africanos

Embora seja um pormenor desconhecido pela maioria dos portugueses, a zona 
do vale do Sado foi povoado por escravos negros. É frequente atribuir-se ao 
Marquês de Pombal a iniciativa de promover a fixação de populações negras no 
vale do Rio Sado. Mas não é verdade. Existem registos paroquiais e do Santo 
Ofício que referem a existência de uma elevada percentagem de negros e de 
mestiços em épocas muito anteriores a Pombal. Segundo tais registos, já no 
séc. XVI havia pessoas de cor negra vivendo nas terras de Alcácer.

No séc. XVI, muitos portugueses embarcavam nas naus, o que agravava ainda 
mais o défice demográfico existente. Terá sido esta a razão por que, naquela 
época, os proprietários das férteis terras banhadas pelo Sado terão resolvido 
povoá-las com negros, comprados nos mercados de escravos. Os mulatos do 
Sado dos nossos dias são, portanto, descendentes desses antigos escravos 
negros.
 
15. Ciganos

 Segundo alguns documentos, os ciganos estão radicados em Portugal há cerca 
de 500 anos, tendo vindo do Nordeste da Índia. Um movimento migratório feito 
através de longas caminhadas e que levou alguns grupos a ficar pelos países 
que estavam nas suas rotas de passagem. Esses movimentos originaram a 
apropriação de culturas e línguas diferentes, mas com raízes comuns. A história 
dos ciganos em Portugal nunca foi fácil.

Ciganos

O primeiro grupo que chegou a Portugal em meados do século XV terá causado 
alguma estranheza, devido ao facto de ser um povo com uma língua estranha 
e que se vestia de forma exótica, com hábitos e culturas diferentes. Factores 
que tanto atraíam o interesse da sociedade, como também afastavam. Tal como 
acontece, de um modo em geral, nos dias de hoje.

16. Franceses

Em 1199 D. Sancho I doa a Herdade da Açafa à Ordem do Templo, este território 
era delimitado, de modo muito sumário a norte pelo Rio Tejo e a sul detinha parte 
do território dos actuais concelhos de Nisa, Castelo de Vide e parte do território 
espanhol junto à actual fronteira. Estas doações tinham como objectivo fixar 
moradores em zonas ermas e despovoadas e consequentemente defender o 
território. Os Templários edificaram uma fortaleza que os defendesse dos infiéis 
e sinalizava a posse desses territórios.Castelo de Vide

Castelo de Vide
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Ao mesmo tempo o monarca anuncia a vinda de colonos franceses, que 
chegaram de forma faseada, sendo o último grupo destinado ao povoamento do 
território da Açafa. Instalaram-se junto das fortalezas construídas pelos monges 
guerreiros e aí ergueram habitações, fundaram aglomerados populacionais 
a que deram o nome das suas terras de origem. É neste sentido que surge 
possivelmente o de Nisa, ou seja sendo os primeiros habitantes oriundos de 
Nice, ergueram aqui a sua “ Nova Nice” ou melhor dizendo, a Nisa a Nova, 
que encontramos nos documentos, e quando surge o termo Nisa a Velha, este 
refere-se à sua antiga terra de origem, a Nice francesa.
 
17. Cónios

Os cónios (Francês, Occitano, Piemontês Coni, italiano Cuneo, Latim Conii) 
eram os habitantes das actuais regiões do Algarve e Baixo Alentejo, no sul de 
Portugal, em data anterior ao séc. VIII a.C., até serem integrados na Província 
Romana da Lusitânia. Inicialmente foram aliados dos Romanos quando estes 
últimos pretendiam dominar a Península Ibérica.

Cromeleque dos Almendres

A origem étnica dos cónios permanece uma incógnita. Para os defensores 
das teorias linguísticas actualmente aceites; a origem comum na Anatólia ou 
no Cáucaso das línguas europeias e indianas: ou seja, línguas indo-europeias, 
os cónios teriam uma origem celta, proto-celta, ou pré-céltica ibérica. Estas 
teorias, relativamente recentes, foram facilmente aceites, principalmente, por 
aqueles que registavam qualquer ligação dos europeus a África. Antes da teoria 
da origem caucasiana, muitos europeus julgavam-se descendentes de Jafé, 
conforme escrito na Bíblia, no livro de Génesis 10:5. Cronistas da antiguidade 
grego-romana, enumeram mais de 40 tribos ibéricas, entre elas a tribo cónia, 
como sendo descendentes de Jafé, pai dos europeus.

Depois, em Guimarães

 D. Afonso, fundou Portugal

ALUNO QUE PROCESSOU PROFESSOR 
POR LHE TER APREENDIDO O TELE-
MÓVEL NA SALA DE AULA PERDE CAUSA 
NA JUSTIÇA!!!
O juiz Eliezer Siqueira de Sousa Junior, da 1ª Vara Cível e Criminal de Tobias 
Barreto, no interior do Sergipe, Brasil, julgou improcedente um pedido de 
indemnização que um aluno pleiteava contra o professor que lhe tirou o telemóvel 
na sala de aula.

De acordo com os autos, o educador tomou o telemóvel do aluno, pois este 
estava a ouvir música com os fones de ouvido durante a aula.

O estudante foi representado por sua mãe, que pleitou reparação por danos 
morais diante do “sentimento de impotência, revolta, além de um enorme 
desgaste físico e emocional”.

Na negativa, o juiz afirmou que “o professor é o indivíduo vocacionado para 
tirar outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão, para as luzes do 
conhecimento, dignificando-o como pessoa que pensa e existe”. O magistrado 
solidarizou-se com o professor e disse que “ensinar era um sacerdócio e uma 
recompensa. Hoje, parece um carma”.

O juiz Eliezer Siqueira ainda considerou que o aluno violou uma norma do 
Conselho Municipal de Educação, que impede a utilização de telemóveis 
durante o horário escolar, além de desobedecer, reiteradamente, às instruções 
do professor.

Ainda considerou não ter havido abalo moral, já que o estudante não utiliza o 
telemóvel para trabalhar, estudar ou qualquer outra atividade edificante.

E declarou: “Julgar procedente esta demanda, é desferir uma bofetada na 
reserva moral e educacional deste país, privilegiando a alienação e a contra 
educação, as novelas, os realitys shows, a ostentação, o ‘bullying intelectual’, 
o ócio improdutivo, enfim, toda a massa intelectualmente improdutiva que vem 
assolando os lares do país, fazendo às vezes de educadores, ensinando falsos 
valores e implodindo a educação brasileira”.

Por fim, o juiz ainda faz uma homenagem ao professor. “No país que virou as 
costas para a Educação e que faz apologia ao hedonismo inconsequente, através 
de tantos expedientes alienantes, reverencio o verdadeiro HERÓI NACIONAL, 
que enfrenta todas as intempéries para exercer seu ‘múnus’ com altivez de 
caráter e senso sacerdotal: o Professor.”

ISTO DEVERIA SER LIDO POR TODOS OS POLÍTICOS, MAGISTRADOS, 
PROFESSORES E PAIS DE PORTUGAL.

««Dá gosto ler!!!!!!!!!!!!!!!!»»
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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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Aqueduto de Pegões

Situado perto de Tomar, sobre o vale da Ribeira dos Pegões, 
o Aqueduto dos Pegões é um dos maiores e mais imponentes 
aquedutos portugueses.

Foi construído em finais do séc. XVI e princípios do séc. XVII, a 
mando de Filipe I, para abastecer de água o Convento de Cristo. A 
história do Aqueduto dos Pegões encontra-se pois fortemente ligada 
à do convento.

Contudo, apesar da sua grande dimensão e do seu razoável estado 
de conservação, o Aqueduto dos Pegões Altos, é relativamente pouco 
conhecido e nem sequer é referido pela maioria dos guias turísticos, 
que para a cidade de Tomar apenas referem o convento e uma ou 
outra igreja.

Assim, quem veja este monumento pela primeira vez ficará certamente 
espantado ao descobrir que existe um aqueduto desta grandeza a 
tão pequena distância da cidade.

O Aqueduto dos Pegões tem um comprimento total de cerca de 5 a 
6 km e no troço de maiores dimensões atinge uma altura máxima de 
30 metros. Aqui a construção é composta por duas fiadas de arcos, 
sendo os de cima redondos e os de baixo ogivais. Originalmente o 
aqueduto era abastecido por três mães-d´água.

O Aqueduto dos Pegões pode ser percorrido a pé ao longo da sua 
parte superior, pois existe uma plataforma que acompanha a caleira 
de água. Este percurso constitui uma experiência única, dado que os 
outros aquedutos portugueses não podem ser percorridos livremente.
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Rosa dos Ventos Rose des Vents

  Carte du Portugal
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Um partido ao qual eu ‘emprestaria’ o 
meu voto de cidadão eleitor
 
Regozijam-se alguns da saúde do regime democrático em Portugal, ainda 
imune à praga dos caudilhismos populistas, apesar do abstencionismo eleitoral 
e dos ‘coletes amarelos’. Mas, na senda de Santana Lopes, vários outros 
falam da criação de novos partidos políticos, aproveitado alguns exemplos 
da vizinhança onde os instalados levaram ultimamente sérios rombos. 
E até os analistas se dividem entre o reconhecimento do anquilosamento 
revelado pelos nossos quatro partidos tradicionais e o receio da emergência 
de mais um populismo de direita (ou sem mais adjectivos). Com efeito, um 
quadro comparativo foi publicado pelo Expresso de 20.Out.2018 onde se 
apresentavam declarações públicas de oito lideres nacionais autoritários 
actuais (Trump, Duterte, Salvini, Maduro, Orbán, Le Pen, Bolsonaro e Ergodan, 
faltando ainda o Putin), todos democraticamente eleitos (ou elegíveis) acerca 
de cinco tópicos: proteccionismo, ameaça ao estado-de-direito e justificação 
de violência, xenofobia, desrespeito pela liberdade de expressão e sexismo. 
Elucidativo e por vezes assustador!

Tentemos, pela nossa parte, um exercício de “faz de conta”, tendo em atenção 
as regras geralmente vigentes nas democracias ocidentais consolidadas, 
incluindo a portuguesa.

Hoje, eu não me satisfaria com o velho silogismo radical que dizia: “Nobody is 
the perfect candidate! So, vote for nobody!”.

Assim, se um Partido X se anunciasse publicamente com propósitos 
inovadores, eu decidiria prestar-lhe alguma atenção perante certas posições 
que dissesse serem as suas e que julgo interessantes, como as seguintes:

- Crítica do vanguardismo político, da partidocracia e do estatismo que 
geralmente estimulam todos os indivíduos sedentos de poder, ainda que 
estes sempre afirmem agir no interesse do povo.

- Repúdio de qualquer identificação com regimes políticos autoritários e 
sistemas económicos assentes no domínio e exploração da maioria da 
população em benefício de uma elite ou classe dirigente, bem como da 
supremacia dos países ricos sobre os mais pobres e deserdados da Terra, ou 
de uma “raça” sobre as demais.

- Compromisso com as maiores liberdades públicas e individuais compatíveis 
com um funcionamento pacífico, seguro e equitativo da sociedade, seja esta 
considerada ao nível local, regional, nacional ou internacional.

- Anúncio de combate aos impactos mais agressivos da actividade industrial 
e da vida social contemporânea sobre o meio ambiente natural provocados 
pela urbanização e actividades de transportes, turismo, extracção mineira, 
pescas ou deflorestação, pelas “grandes obras” e diversas poluições de 
resíduos não-reciclados.

- Declaração clara sobre os valores fundamentais que orientarão a sua acção 
política presente e futura – assente em valores de liberdade, tolerância e 
entreajuda –, sem objectivos de exercício do poder, a não ser na exacta 
medida em que isso possa contribuir para o enfraquecimento e desmontagem 
dos mecanismos de domínio existentes, nas esferas política, económica, 
social, cultural e inter-pessoal.

- Recusa das formas de acção política violenta e dos conflitos guerreiros, 
apoiando os esforços de manutenção da paz e a promoção da cooperação e 
solidariedade internacionais.

- Propósito de aplicar as metodologias da subsidiariedade e do federalismo 
na organização institucional dos poderes públicos, de modo que as decisões 
que a todos afectam sejam tomadas ao nível mais próximo possível dos 
cidadãos – que pagam impostos, elegem os seus representantes-delegados 
e, em determinadas circunstâncias, podem mesmo decidir colectivamente 
certas questões cruciais. Ênfase na importância de um municipalismo 
efectivo participado pelos cidadãos; e no multilateralismo e mundialismo para 
enfrentar os grandes problemas que afectam a Humanidade e a vida na Terra.

- Aceitação de uma economia de livre iniciativa e propriedade privada, 
embora sujeitas a limites e normas de regulação ditadas pelo interesse geral, 
a sustentabilidade, a equidade e a protecção dos mais fracos, com especial 
ênfase no combate à especulação financeira e ao açambarcamento do 
imobiliário.

 E, naturalmente, a “tralha” habitual das declarações de princípios ideológicos 

e dos programas eleitorais de todos os partidos democráticos, incluindo o 
primado da lei, a independência da justiça, a luta contra o crime, a corrupção, 
a pirataria e o terrorismo, a liberdade religiosa, a diversidade cultural, a saúde 
e a educação, a ciência-e-tecnologia, os direitos humanos, etc.

Obviamente, como qualquer outro partido, o X teria de formular alguns 
objectivos concretos que se proporia alcançar caso fosse eleito, apenas como 
representante (em órgão “tipo assembleia”) ou mesmo com responsabilidades 
executivas. Consoante os cargos a prover, teriam de ajustar-se propostas de 
medidas, metas e recursos a mobilizar em caso de sucesso eleitoral. E sempre 
elas deveriam conter itens de ordem política, económica, internacional, 
ambiental e cultural.

- Sabemos que o sistema-dos-media personaliza e “fulaniza” as lideranças 
partidárias. É uma realidade que não se pode ignorar mas que pode e deve 
ser combatida, em vez de lhe facilitarem a tarefa. Assim, veríamos com bons 
olhos que o Partido X se dotasse de uma efectiva liderança colegial com um 
coordenador principal no seu seio, o qual se prestaria à irrecusável missão de 
participar nos principais espectáculos mediáticos (entrevistas, debates, etc.) 
mas reduzindo ao mínimo a emissão de opiniões pessoais, não discutidas e 
consensualizadas previamente naquele órgão partidário.     

- Por último, seria importante percepcionarmos que esse novo partido não 
estava sendo animado por políticos profissionais que se haviam separado 
das formações tradicionais, tentando uma nova oportunidade de evidenciação 
pública. E que o seu funcionamento interno – nomeadamente a adopção do 
seu programa político e a escolha dos dirigentes e candidatos (e o seguimento 
da sua actividade) – se estaria pautando por critérios de transparência, 
democraticidade, controlo das bases sobre o topo e responsabilização pelas 
decisões aqui tomadas.

Por outro lado, eu estaria atento a verificar se, durante a campanha eleitoral 
para as eleições seguintes, o Partido X se teria comportado de um modo tal 
que permitisse assegurar-me que:

- O seu material de propaganda foi contido nas despesas e nos meios 
técnicos utilizados, claro e bem expresso na linguagem, sintético e preciso 
nas propostas apresentadas ao eleitorado.

- Os seus candidatos se abstiveram sempre de denegrir as posições (e ainda 
menos as pessoas) dos concorrentes e fixando-se antes nas suas próprias 
propostas, procurando mostrar serenamente em quê e porque elas seriam 
preferíveis para a colectividade, privilegiando a explicação e a fundamentação 
das suas ideias e das críticas formuladas a outras concepções, e recusando o 
ping-pong argumentativo típico dos debates interpartidários ou dos causídicos.

- Anúncio formal da recusa de qualquer aliança ou coligação, pré ou pós-
eleitoral, de governo ou de oposição, com os actuais partidos do espectro 
político, esclarecendo que só assumiria responsabilidades executivas quando 
dispusesse de maioria. Nos parlamentos (nacional ou municipais), abster-
se-ia quanto à formação de qualquer outro executivo e na generalidade das 
medidas por este propostas, mas votaria favoravelmente aquelas que fossem 
no sentido por si preconizado.

- Perante uma segunda volta eleitoral em que só estivessem em liça dois 
outros candidatos, recusar-se a dar qualquer “consigna de voto” aos seus 
apoiantes, deixando ao livre arbítrio individual a decisão a tomar de abster-se 
ou escolher o “mal menor”.

- Enfim, um vislumbre de disposição anímica por parte do Partido X de que 
(apesar da sua inexperiência) o exercício do poder, quando fosse atingido, 
seria assumido por uma espécie de contra-elite apostada no cumprimento 
das mais genuínas regras democráticas já imaginadas (e a inventar) para 
um “governo do povo, para o povo e pelo povo”. Por exemplo, estabelecendo 
rigorosas regras anti-corrupção e de renovação regular dos seus mandatários, 
e canalizando uma parte das remunerações assim auferidas para obras 
sociais de ajuda aos mais necessitados.

É certo que tudo isto são “boas intenções” que a prática política e social 
podem rapidamente esquecer e desmentir. Mas a tal resistirão o bom-senso 
e a recta-consciência dos cidadãos (ou, pelo menos, de uma boa parcela 
deles). Em todo o caso, mais vale dizê-lo, com todas as letras, do que supô-lo.

Nestas condições, sem qualquer compromisso “adesivista”, eu estaria 
disposto a empregar utilmente o meu direito de voto em favor do Partido X, 
e até a encorajar terceiras pessoas a que o fizessem também. E não me 
venham dizer que um partido assim seria “igual aos outros”.

JF / 28.Dezembro.2019
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Le perfide «pari faustien» du Canada
par Salim Mansur

Traduction du texte original: Canada’s Treacherous «Faustian Bargain»

Le premier ministre canadien Justin Trudeau est un de ces mondialistes qui 
prônent un monde sans frontières et condamnent comme réactionnaire et 
obsolète l’idée même de l’État-nation souverain. La tête pensante de ce monde 
sans frontières est l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses agences non 
élues, opaques, irresponsables et généralement corrompues qui légifère en 
matière de droit international et dont les textes sont ensuite appliqués par les 
États membres.

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est un 
document qui détaille les réformes que les États membres de l’ONU doivent 
mettre en place pour une migration mondiale sans entrave. Trudeau a adhéré à 
ce programme des Nations Unies et a décidé de l’imposer aux Canadiens sans 
leur consentement préalable.

•	 Le Pacte mondial exige que les organes de presse des États membres 
adhèrent à ses objectifs et s’abstiennent de toute critique. La moindre 
objection serait jugée « immorale » et contraire aux normes mondialiste 
de l’ONU.

•	 On comprend mieux du coup, la généreuse subvention du gouvernement 
Trudeau aux médias canadiens. Les 600 millions de dollars peuvent être 
considérés comme une forme de contrôle, une censure discrète, qui obli-
gera la presse canadienne à respecter les exigences du Pacte mondial.

•	 Le premier ministre canadien Justin Trudeau a adopté les thèses mon-
dialistes qui prônent un monde sans frontières et considèrent les États-
nations souverains comme des structures réactionnaires et obsolètes. 
La tête pensante de ce monde sans frontières est l’Organisation des Na-
tions Unies (ONU) et ses agences non élues, opaques, irresponsables 
et totalement corrompues. Cet ensemble onusien légifère en matière 
de droit international et ses textes sont ensuite appliqués par les États 
membres. Photo : Trudeau tenant une conférence de presse au siège 
des Nations Unies à New York, le 21 septembre 2017. (Photo de Drew 
Angerer / Getty Images)

•	 La récente annonce du gouvernement canadien de subventionner à 
hauteur de 600 millions de dollars canadiens (395 millions d’euros) sur 
cinq ans les médias en difficulté financière - dans le cadre de la révision 
d’automne du budget fédéral juste avant les élections fédérales de 2019 
– n’a rien d’innocent.

Bien évidemment, les patrons de presse canadiens ont sablé le champagne et 
porté un toast au Premier ministre Justin Trudeau. Unifor, le syndicat national 
des journalistes canadiens, s’est montré le plus jubilatoire, estimant que son 
slogan « Résistance » - le « pire cauchemar » pour Andrew Scheer, chef du 
Parti conservateur d’opposition - avait obligé le gouvernement à ouvrir son porte-
monnaie et à distribuer l’argent du contribuable à une industrie qui devrait plutôt 
défendre son indépendance contre toute forme de soutien gouvernemental.

La presse dite « libre » est ainsi faite ; certes, elle diffère de ses homologues de 
pays totalitaires, comme la Russie tsariste d’autrefois, devenue communiste avec 
l’Union soviétique, puis Poutiniste dans l’actuelle Russie, elle diffère également 

de la presse de Chine maoïste, de celle du Royaume d’Arabie saoudite, ou 
de la République islamique d’Iran, sans parler de Cuba ou de nombreux Etats 
du tiers monde ou la presse est un simple outil de propagande aux mains du 
gouvernement, soumise aux diktats et caprices du leader.

Les bénéficiaires du «cadeau» de Trudeau feront valoir que dans une démocratie 
aussi libérale que le Canada, leur indépendance éditoriale ne saurait être 
entravée – le ciel nous en préserve ! -. Ils hausseront même les épaules à l’idée 
que leur intégrité journalistique puisse être compromise par un simple accord 
financier avec le pouvoir en place.

Quelle que soit la quantité d’encre ou le nombre d’octets qu’ils gaspilleront à 
défendre leur vertu, ils ne tromperont pas le public sur ce pari Faustien. La presse 
a accepté d’être achetée et se montrera tendre avec le parti libéral de Trudeau 
aux très prochaines élections fédérales.

Les Canadiens devraient se méfier de cette « glissade en pente douce» vers une 
société contrôlée par l’État. Ironie de l’Histoire, ce plan de sauvetage des médias 
a été annoncé moins d’une semaine après le 100e anniversaire de l’armistice de 
la Première Guerre mondiale et du Remembrance Day (Jour du Souvenir), jour-
anniversaire ou les Canadiens commémorent leurs compatriotes tués et mutilés 
au cours de guerres menées pour la liberté et contre la tyrannie.
Cette subvention pour la presse n’a cependant rien pour surprendre, compte 
tenu d’un Trudeau qui clame haut et fort que le Canada est un État post-national 
sans identité véritable. Le Canada de Trudeau est vide de traditions à vénérer, 
vide de valeurs sacrées à défendre et sans aucune identité à préserver.

Trudeau semble avoir fait siens les principes mondialistes qui prône un 
monde sans frontière ou les États-nations souverains sont considérés comme 
réactionnaires et obsolètes. La tête pensante de ce monde sans frontières est 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses agences non élues, opaques, 
irresponsables et corrompues qui légifèrent en droit international et dont les 
textes sont ensuite appliqués par les États membres.

Trudeau semble donc déterminé à faire du Canada un laboratoire du programme 
mondialiste. C’est probablement la raison pour laquelle il s’est empressé 
d’adhérer au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
des Nations unies qui a été adoptée à la conférence intergouvernementale de 
Marrakech, au Maroc, du 10 au 11 décembre 2018. La plupart des Canadiens 
n’ont jamais entendu parler de ce Pacte mondial que leur gouvernement s’est 
engagé à signer. Pourtant, cet accord éclaire diverses décisions du gouvernement 
Trudeau - concernant l’immigration, les changements climatiques, l’islamophobie 
et la subvention de 600 millions de dollars aux médias.

Le Pacte mondial détaille avec précision les mesures que les États membres 
devront adopter pour une migration mondiale sans entrave. Trudeau adhère à ce 
programme des Nations Unies et a décidé de l’imposer aux Canadiens sans leur 
consentement préalable.

L’objectif 17 du Pacte mondial stipule :

« Nous nous engageons à éliminer toute forme de discrimination, à 
condamner et à combattre les expressions, actes et manifestations de 
racisme, la discrimination raciale, la violence, la xénophobie et toutes les 
formes d›intolérance qui y sont associées, conformément aux accords 
internationaux sur les droits de l›homme. Nous nous engageons en 
outre à promouvoir un discours public ouvert et fondé sur des données 
probantes concernant les migrations en partenariat avec toutes les 
composantes de la société, afin de générer une perception plus réaliste, 
plus humaine et plus constructive de ces mêmes migrations. De plus, 
nous nous engageons également à protéger la liberté d›expression 
conformément au droit international, en reconnaissant qu›un débat libre 
et ouvert contribue à une meilleure compréhension de tous les aspects 
du mouvement migratoire. » [souligné par l’auteur.]

En vertu de ce qui précède, les États membres s’engagent à :

« Promouvoir dans les médias - y compris les médias en ligne -, des 
reportages indépendants, objectifs et de qualité, et à sensibiliser et 
informer les professionnels des médias sur toutes les questions relatives 
à la migration et avec la terminologie adéquate, en élaborant avec 
précision des normes éthiques pour le reportage et la publicité, et en 
bloquant toute subvention publique ou tout soutien matériel aux médias 
qui se font le chantre de l›intolérance, de la xénophobie, d›un racisme 
systématiques ainsi que de toutes les autres formes de discrimination 
à l›égard des migrants, dans le plein respect de la liberté des médias » 
[souligné par l›auteur.]

Après traduction, ce langage onusien signifie que les médias des États 
membres doivent adhérer aux objectifs du Pacte mondial et s’abstenir de
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LEMBRETE 12080

O ministro das finanças
É pessoa “cativante”!...
Alimenta esperanças
E “cativa-as” bastante!...

O CENTENO É 
«CATIVANTE!!»

Por José Oliveira

 
LEMBRETE 12086

Tanto fogo-de-artifício!...
Tanta música, em concertos!...
Mas há tanto malefício,
Num mundo de desacertos!...

LEMBRETE 12087

Tantos desejos de tudo!...
Tanta festa partilhada!...
Mas, no fim, há, sobretudo,
Tanta vontade de nada!...

LEMBRETE 12088

Tanta comida, na mesa
De quem festeja a Passagem!...
Mas há tanta gente tesa,
Cujo sustento é miragem!...
      
 LEMBRETE 12089
      
Tantos abraços de afectos!...
Tantas promessas de amor!...
Mas esquecemos os guetos,
Em que a vida é um horror!...

LEMBRETE 12092

A euforia da Passagem
É um balão que rebenta,
Retomando-se a voragem,
Que logo a gente enfrenta!...

LEMBRETE 12093
     
Dia Mundial da Paz!...
Repete-se e nada encerra!...
Aquilo que sempre traz
São anos mundiais da guerra!...

LEMBRETE 12081
“Cativa”, no orçamento,
Verbas muito importantes!...
Tem sido esse o talento,
Diverso do que era dantes!..

LEMBRETE 12082
“Cativa”, com abrangência:
- Na saúde e segurança
E noutras, como a docência
De “cativar” não se cansa!...

LEMBRETE 12083
A “cativar”, acabou
Com a outra austeridade
E, assim, endrominou
O Povo, com falsidade!...

LEMBRETE 12084
Já nos “cativou” a todos,
Com tanta cativação!...
Há aldrabice, a rodos,
Na actual governação!...

LEMBRETE 12085
Estamos tão “cativados”
E, do Centeno, cativos,
Que vamos sendo levados,
Por “cativantes” motivos!... 

LEMBRETE 12090
       
Tanta paz de consciência,
Com votos muito bondosos!...
Às razões da violência,
São surdos os poderosos!...

LEMBRETE 12091

Tantos desejos de Paz!...
Tanta piedosa intenção!...
Mas a guerra, que se faz,
Irá ter continuação!...

José Oliveira, Dez.18

• toute critique laquelle serait considérée comme « immorale » et contraire aux 
normes de l’ONU et donc à celles de l’idéologie mondialiste. La généreuse 
contribution du gouvernement Trudeau aux médias canadiens  coup une au-
tre coloration. Les 600 millions de dollars deviennent alors un outil de 
contrôle camouflé et une discrète censure, garantissant que la presse  
canadienne respectera les exigences du Pacte mondial.

En acceptant cette subvention, l’ensemble des médias canadiens se retrouve 
dans la même position que le radiodiffuseur public CBC, dont toutes les 
nouvelles et les opinions sont orientées au centre-gauche et épousent les 
positions politiques, économiqculturelles – le tout assorti d’un droit de digression 
occasionnel pour autant qu’il soit conservateur afin de maintenir une apparence 
de liberté d’expression.ination progressive de la liberté d’expression est une 
politique délibérée du gouvernement Trudeau, et l’adoption l’an dernier de 
la motion parlementaire M-103 qui condamne comme « islamophobe toute 
discussion critique sur l’islam et les musulmans en est la preuve. Dans le 
vocabulaire onusien, l’islamophobie est une parole sectaire et raciste qui doit 
être censurée et peut même faire l’objet de poursuites au titre des lois qui 
pénalisent le «discours de haine» tel qu’il est éaboré par les commissions des 
droits de l’homme du Canada. Les positions dlONU sont conformes à la récente 
décision de la Cour européenne des droits de l’homme qui a récemment jugé 
que toute critique du prophète de l’islam équivalait à une incitation à la haine et 
ne relevait pas de la liberté d’expression qui elle demeure protégée. Tout ceci est 
évidemment le résultat des efforts de l’Organisation de la coopération islamique 
–avec 57 États membres, il représente le groupe les plus puissant à l’ONU – qui 
déclare que toute critique ou insulte envers le fondateur de l’islam et envers 
la religion musulmane elle-même doit être considéré comme un blasphème 
conformément à la charia islamique.

Le modèle de pays que Trudeau et son parti libéral tentent de créer est celui 
d’un Canada sans frontières où le droit international élaboré à l’ONU primera sur 
la législation nationale chaque fois que les élus du peuple canadien auront une 
position divergente.

Si ce processus n’est pas inversé, les Canadiens - inondés par une migration 
de masse - deviendront des citoyens du monde ; et le Canada deviendra en ce 
début de XXIe siècle, un protectorat multiculturel nord-américain, sans frontières 
réelles et administré par l’ONU. Un tel monde ne fait aucune place à la liberté 
d’expression ni à une presse libre. Les médias canadiens devraient réfléchir 
longuement avant de vendre leur âme à Trudeau.

Salim Mansur est Distinguished Senior Fellown du Gatestone Institute. Il 
enseigne au département de science politique de l’Université Western Ontario 
et est l’auteur de «The Qur’an Problem and Islamism»; «Islam’s Predicament: 
Perspectives of a Dissident Muslim»; and «Delectable Lie: A Liberal Repudiation 
of Multiculturalism.

Le perfide...
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Castro Laboreiro: Um lugar de grande 
encanto
Castro Laboreiro é uma das mais belas aldeias do Minho e uma das mais 
emblemáticas do Parque Nacional da Peneda Gerês.

Castro Laboreiro possui um património histórico e arquitectónico de grande 
riqueza, situada num local de grande beleza natural, com origens bem remotas, 
conhecida também pela raça de cães com o mesmo nome, que ali são criados.

Implantada em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, possui um dos mais 
ricos patrimónios pré-históricos do país que reúne gravuras e pinturas rupestres. 
Detém ainda um património histórico e arquitetónico de grande riqueza, 
destacando-se um tipo próprio de construções castrejas existentes em Castro 
Laboreiro, o Castelo de Castro Laboreiro – classificado como monumento 
nacional, a Igreja Matriz de Castro Laboreiro, o Pelourinho de Castro Laboreiro, 
datado do século XVI, classificado como imóvel de interesse público; igrejas 
medievais, os fornos comunitários, os espigueiros e os moinhos.

É uma região de grande beleza, serpenteada pelo rio Laboreiro, que é atravessado 
por inúmeras pontes representativas das épocas romana ou medieval, das quais 
sobressaem a Ponte da Dorna, a Ponte da Capela, a Ponte Nova ou da Cava 
Velha e a Ponte Velha.

Parta à descoberta da região, percorrendo o Trilho interpretativo de Castro 
Laboreiro (são apenas três quilómetros), que pode ser feito de viatura todo-o-
terreno ou a pé. Com alguma sorte poderá avistar javalis, veados, texugos e 
lontras, águias-reais, lobos, corços e garranos.

Experimente os saborosos pratos típicos castrejos que incluem carne de cabrito, 
bifes de presunto, enchidos, broa centeia e broa milha. Adoce o paladar com o 
bucho doce e a sopa seca de pão duro.

No artesanato realça-se a cestaria, tamancaria, peças de linho e bordadas e, 
ainda, artigos manufaturados com lã pura, que constituem belas recordações 
para levar de Castro Laboreiro.

Não deixe de visitar

Igreja Matriz de Castro Laboreiro: No centro da localidade, logo a seguir ao 
pelouro que ostenta uma cruz em pedra, está a Igreja Matriz de Castro Laboreiro, 
também conhecida como Igreja de Santa Maria da Visitação.

É um pequeno templo de fundação ainda pré-românica, mas que passou por 
várias alterações posteriores. No edifício são visíveis várias fases de obras 
distintas, entre as quais a da sua edificação primitiva, que alguns autores 
colocam no século IX, e da qual pouco resta.

É possível identificar uma campanha gótica e outra datada da segunda metade 
do século XVIII, da qual resultou a traça actual do monumento. À esquerda da 
fachada está a torre sineira, também levantada no século XVIII. No telhado 
destaca-se ainda um relógio de sol, com as horas em numeração romana.

No interior, da neve única, destaca-se uma pia baptismal românica com uma 
bela decoração. Ali é possível antever vestígios da sua construção primitiva, 

com elementos pré-românicos e góticos, mas também alguns elementos que 
denunciam as profundas reformas que sofreu e que denotam influências galegas. 

Ponte Velha de Castro Laboreiro: Ponte construída em alvenaria de granito, 
servia os moinhos que se ergueram na sua proximidade, na margem esquerda, 
aproveitando o declive das margens.

Esta ponte romana ergue-se sobre o rio Laboreiro, em pleno Parque Nacional da 
Peneda-Gerês. Foi originalmente construída por volta do século I e mais tarde, 
na época medieval, foi adaptada, sendo transformada numa ponte com tabuleiro 
em cavalete e dois arcos. Desta construção medieval pode-se ainda vislumbrar 
o pavimento composto por grandes lajes e guardas de cantaria que ligam, dos 
dois lados, a uma calçada romana. Não deixe de conhecer esta interessante 
construção, classificada como Monumento Nacional desde 1986.

Cascata: O que não faltam no Parque Nacional Peneda-Gerês são cursos de 
água que galgam as serranias. A Cascata do Laboreiro junta-se a esses rios, 
ribeiros e riachos que encantam quem está de visita. Aqui, as águas precipitam-
se do alto de fragas rochosas, acompanhando o declive do terreno. Nas margens 
ainda são visíveis os restos de antigos moinhos ou vestígios megalíticos.

Castro Laboreiro - Moinhos: 

Conjunto de sete moinhos, em bom 
estado de conservação, de planta 
retangular, organizados em escarpas 
rochosas na região de Castro Labo-
reiro.

Fortificação: 

Antiga fortificação medieval localizada 
a 1033 metros de altitude. Actualmente quase em ruínas, conserva um recinto 

delimitado por panos de muralhas e 
duas portas. Destaca-se a Porta do 
Sapo. No local da primitiva fortificação 
roqueira existem vestígios de 
ocupações pré-históricas e da Idade 
do Ferro.
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Primeiro-ministro enaltece contributo dos 
militares para o prestígio do país

Jornal Económico com Lusa
 
O primeiro-ministro, António Costa, deixou este domingo uma mensagem de 
apreço e de homenagem às Forças Armadas pela forma como contribuem para 
prestigiar o país nos vários teatros de operações e nas missões de apoio às 
populações.

António Costa disse “prestar homenagem” às Forças Armadas, à sua “contribuição 
histórica para garantir a independência e a integridade” do território e “também 
para a missão importante que desenvolvem de apoio” às populações, numa 
mensagem divulgada aos ramos militares, às Forças Nacionais Destacadas e 
publicada na rede social “twitter”, e no portal do Governo.

A mensagem em vídeo foi gravada durante a visita do primeiro-ministro ao 
contingente português na missão da NATO no Afeganistão, acompanhado pelo 
ministro da Defesa, Gomes Cravinho, e pelo Chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas, no fim-de-semana passado.

António Costa dirigiu-se a todas as forças que “estão nos diversos teatros de 
operações servindo Portugal e prestigiando o país com a capacidade única dos 
militares portugueses”, seja no quadro da cooperação bilateral, da NATO, da 
ONU ou da União Europeia.

“Nesta época festiva, de Natal e Ano Novo, naturalmente mais sentem a distância 
relativamente à nossa pátria, aos familiares e amigos”, reconheceu, deixando 
uma “mensagem de grande apreço” pela forma como partilham a “disponibilidade 
para continuar ao serviço” do país.

Vila das Gaeiras expõe presépios da Terra 
Santa
Presépios da Terra Santa, feitos em madeira de oliveira, são a novidade da edição 
deste ano da Grande Exposição de Presépios na vila das Gaeiras, concelho de 
Óbidos.

São, ao todo, mais de 1800 presépios, de 85 expositores, que irão estar expostos 
na edição de 2018 até 30 de Dezembro.

Este ano, uma das novidades é a exposição de “presépios, feitos por famílias 
cristãs, da Terra Santa, em madeira de oliveira”, anuncia a Junta de Freguesia 
das Gaeiras, organizadora desta mostra.

A autarquia adianta que “a grande diversidade de materiais tem sido, ao longo 
dos últimos 11 anos, a grande referência da nossa exposição”, acrescentando 
que “algumas das peças têm um tamanho fora do comum, principalmente os 
presépios em escultura de madeira”.

Para enriquecer a iniciativa, foram convidadas, para participar nesta mostra, 
“várias entidades, entre centros de formação profissional, escolas e o centro de 
educação especial”, revela a organização.

O evento conta com o apoio do Município de Óbidos e da Óbidos Criativa.

OPINIÃO

Freitas do Amaral loves Ricardo Salgado
Há textos que explicam um regime inteiro, e um desses textos foi publicado por 
Diogo Freitas do Amaral no PÚBLICO 

Os senhores de colete amarelo, que ontem se manifestaram pelo país a 
atravessar passadeiras com grande empenho, fartaram-se de resmungar diante 
das câmaras de televisão acerca dos políticos e do tamanho da Assembleia 
da República – mas para quem quer realmente perceber Portugal, os jornais 
continuam a ser bastante mais úteis do que as manifestações. Há, aliás, textos 
que explicam um regime inteiro, e um desses textos foi publicado por Diogo 
Freitas do Amaral no PÚBLICO de quarta-feira. Chamava-se “BES e GES – um 
só responsável? Novos ataques a Ricardo Salgado”, e lê-lo com alguma atenção 
é perceber como é que Salgado foi possível, como é que a queda do BES foi 
possível, como é que Sócrates foi possível, como é que a bancarrota foi possível, 
como é que Zeinal Bava foi possível, como é que a queda da PT foi possível, 
e por aí fora. E tudo foi possível, em primeiro lugar, por causa da cupidez dos 
próprios; e, em segundo lugar, por causa de políticos – melhor: de senadores – 
como Diogo Freitas do Amaral.

A teoria de Freitas do Amaral é fácil de resumir em três pontos. 1) Ricardo Salgado 
não fez tudo sozinho. 2) Há mais responsáveis pela queda do BES, incluindo o 
governador do Banco de Portugal e Passos Coelho, que o queria substituir por 
José Maria Ricciardi (porque é que não o substituiu, então, é mistério que fica 
por explicar). 3) Se o governo da altura tivesse dado uma mãozinha, o banco 
ainda aí estaria, todo forte e viçoso. A interligar os vários pontos estão duas ou 
três teorias da conspiração delirantes, mais aquele provérbio português que é 
sempre piamente evocado nestas situações: não se bate em quem está no chão. 
Devo dizer que me apetece sempre bater em quem nestes contextos diz que 
não se bate em quem está no chão. Para Salgado, o chão, no presente, é uns 
motoristas, umas secretárias, umas assessoras e talvez umas empregadas a 
menos. Já o chão, para mim, é o Linhó.

Contaram-me que Ricardo Salgado, após sair do BES, instalou o seu gabinete 
(coitadinho) no Hotel Palácio do Estoril, onde todos os dias era servido por um 
funcionário do hotel que tinha perdido as suas poupanças na queda do banco. 
Estar no chão, para os Salgados e os Sócrates desta vida, é andar dez e 15 e 20 
anos a lutar na justiça, continuando a almoçar em restaurantes Michelin e a fazer 
férias em hotéis de cinco estrelas. Tudo isso graças a leis que políticos como 
Freitas do Amaral fizeram, e à forma como advogados pagos com dinheiro tantas 
vezes adquirido de forma ilegal conseguem multiplicar as manobras dilatórias, 
até ao ponto de os clientes já estarem demasiado velhos ou demasiado doentes 
para ir para a cadeia.

Ricardo Salgado não é, com certeza, o único responsável pela queda do BES. 
Mas é o maior. E a quilométrica distância de todos os outros. Ele era – mesmo – 
o Dono Disto Tudo, e entre redes financeiras, redes políticas e redes familiares, 
tinha meio país na mão. Como eu não conseguia explicar o despropósito do 
texto de Freitas do Amaral, fui à Wikipédia. No capítulo “família” encontrei isto: 

“Filho de Duarte Pinto de Carvalho Freitas do Amaral e de sua mulher, Maria 
Filomena de Campos Trocado, sobrinha-bisneta do 1.º Barão da Póvoa de 
Varzim. Casou em Sintra, a 31 de Julho de 1965, com Maria José Salgado 
Sarmento de Matos, escritora, com o pseudónimo de Maria Roma, sobrinha 
paterna de Henrique Roma Machado Cardoso Salgado e prima-irmã do 
banqueiro Ricardo Salgado.” 

Bendita Wikipédia, que nos ensina tantas coisas.
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Sur le Portugal
Un climat doux, 3000 heures de soleil par an et 850 km de superbes plages 
baignées par l’océan Atlantique font du Portugal une destination idéale en toute 
saison.

Dans ce pays qui possède les frontières les plus anciennes d’Europe, vous 
trouverez une grande diversité de paysages sur une courte distance, de 
nombreuses activités de loisirs et un patrimoine culturel unique, où la tradition 
s’allie en toute harmonie à la modernité. La gastronomie, les bons vins et un 
peuple accueillant complètent l’offre touristique de qualité qui vous attend.
À l’extrême sud-ouest de l’Europe et à quelques heures de toute capitale 
européenne, le Portugal attire des visiteurs venant du monde entier. Venez vous 
aussi découvrir le charme de ce pays.

GÉOGRAPHIE
Le Portugal est situé à l’extrême sud ouest de l’Europe et inclut les archipels de 
Madeira et des Açores dans l’Océan Atlantique. Sur le continent européen, le 
territoire portugais occupe une surface de 88.889 km2 (avec 218 kms de largeur, 
561 kms de longueur, 832 kms de côte atlantique et 1.215 kms de frontière 
terrestre avec l’Espagne).

Situé dans l’Océan Atlantique, entre le continent européen et le nord-americain, 
l’archipel des Açores a une surface de 2.355 km2 et est constitué de neuf Îles 
- São Miguel et Santa Maria dans le Groupe Oriental, Terceira, Graciosa, São 
Jorge, Pico et Faial dans le Groupe Central, et Flores et Corvo dans le Groupe 
Occidental. Les liaisons avec le Portugal continental sont assurées par voie 
aérienne, environ 2 heures de vol.

L’archipel de Madeira d’une surface 
de 741 km2, est situé dans l’Océan 
Atlantique à près de 500 kms de la côte 
africaine et à 1000 kms du continent 
européen (1h30 de vol de Lisbonne). 
Il est constitué par les îles de Madeira 
et de Porto Santo, et par les îles 
inhabitées de Desertas et Selvagens 
(qui sont des réserves naturelles).

CLIMAT
Portugal continental

Le climat au Portugal varie signi-
ficativement d’une région à l’autre, il 
est influencé par le relief, la latitude et 
la proximité de la mer, qui procurent 
des hivers doux tout particulièrement au Algarve.

Dans les régions de Porto e Norte de Portugal et de Beiras, spécialement 
dans les zones proches de l’Espagne, les hivers sont plus froids, bien que les 
températures restent modérés si l’on compare avec le reste de l’Europe. On 
enregistre quelques chutes de neige, le plus fréquemment sur la montagne de 
l’Estrela, qui est le point le plus haut du Portugal continental (1991m) et qui offre 
des conditions pour la pratique du ski.

Les étés sont chauds et secs, surtout dans les régions de l’intérieur (Nord ouest 
transmontain et Alentejo), et sur le littoral la chaleur est modérée en raison de 
l’influence maritime.

Durant l’automne on enregistre fréquemment des journées ensoleillées avec 
des températures douces, qui lorsqu’elles se produisent au début du mois de 
novembre sont populairement désignées de «Été de Saint Martin», en raison de 
la proximité  de la date à laquelle est fêté ce saint (11/11).

Açores

Influencé par la latitude et par l’action régulatrice du courant du Golf,   le climat 
des Açores est caractérisé par des températures douces tout au long de l’année.
Ces influences conditionnent également la température de l’eau, qui reste très 
agréable en hiver comme en été, rendant possible la pratique de divers sports 
maritimes.

Madeira

Avec des caractéristiques subtropicales dûes à sa position géographique et au 
relief montagneux, le climat de l’archipel de Madeira est exceptionnellement 
doux, avec des températures moyennes qui varient de 24°C en été et 19°C en 
hiver.

L’eau également reste à une température agréable tout au long de l’année, en 
raison du courant chaud du golf, elle oscille entre les 18 ºC (en hiver) et les 22 
ºC (en été).

POPULATION
Le Portugal a une population de près de 10 millions d’habitants.

Les plus hauts indices de densité 
démographique sont enregistrés à 
Lisbonne, la capitale du pays, et ses 
alentours, où vivent près de 1.9 millions 
de personnes. La seconde grande 
ville du Portugal est Porto, située au 
nord du pays. De façon générale les 
localités près du littoral ont un plus 
fort taux d’occupation du territoire que 
l’intérieur du pays.

RELIGION
Le peuple portugais est majoritairement 
catholique, mais la Constitution portu-
gaise garantit la liberté religieuse, 
ce qui se traduit au Portugal par la 
présence de différents cultes.

LANGUE
D’origine latine, la langue portugaise est parlée par près de 250 millions de 
personnes sur les cinq continents, et constitue la 5ème langue la plus parlée 
dans le monde, et la 3ème parmi les langues européennes. 

Les pays de langue officielle portugaise s’étendent aux quatre coins du monde.  
Ainsi, on parle portugais en Afrique (Angola, Cap Vert, Guiné-Bissau, Moçambique 
et São Tomé et Príncipe) en Amérique du Sud (au Brésil), et en Asie, à Timor-
Leste, le plus jeune pays du monde, et le Portugais est aussi la langue officielle 
à la Région administrative spéciale de Macao en Chine.

Au Portugal une bonne partie de la population a des facilités de communication 
en anglais, en français et en castillan.

SUR LE PORTUGAL
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Colaboração especial

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

A honra 
é o mais nobre estímulo da honra militar - Giambattista Vico (1668-1744), filósofo
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MENSAGEM DE NATAL 2018 
DO PRESIDENTE DA LIGA DOS COMBATENTES - 

GENERAL JOAQUIM CHITO RODRIGUES

Num momento da vida em que a tradição cristã nos recomenda anualmente que 
façamos uma pausa na rotina diária, dediquemos essa trégua ao aprofundamento 
dos valores da Paz, da família, dos direitos do homem, da amizade e da fraternidade.

Nesse período que se deseja seja de facto uma trégua na dureza da vivência 
diária, por mais feliz que esta seja, na Liga dos Combatentes, recordemos por um 
lado, todos os que nos deixaram, membros associados ou seus familiares e por 
outro, continuemos trabalhando e acreditando que a nossa unidade e a nossa luta 
permanente, contribuirão para a dignidade dos vivos e o apoio aos nossos membros 
mais carenciados, deficientes e doentes.

Natal é essa trégua que nos permite reflectir e nisso acreditar. 

O Ano Novo sistematicamente se nos depara como uma esperança renovada.

Para todas e todos os membros da nossa secular Instituição, Boas Festas possíveis e 
um Novo Ano que nos proporcione mais justiça, mais bem-estar, mais segurança e o 
aprofundamento do apoio social e apoio à saúde aos que deles necessitarem.

Convictos de que todos os factores de situação que envolvem a problemática dos 
combatentes e suas famílias irão convergir para que assim seja, gritem bem forte:

Liga dos Combatentes, Valores Permanentes; Liga dos Combatentes, Em todas as 
Frentes.

Bom Natal e Feliz Ano Novo 2019.

O Presidente da Liga dos Combatentes

Gen Joaquim Chito Rodrigues
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Base de Goose Bay
La base des Forces aériennes canadiennes de Goose Bay naît en 1941, quand 
les forces alliées décident de fonder une base de ravitaillement pour les convois 
à destination de l’Europe, pendant la Seconde guerre mondiale.

En 1940, William Lyon Mackenzie King, premier ministre du Canada, et Sir 
Humphrey T. Walwyn, gouverneur de Terre-Neuve, avaient décidé d’un commun 
accord (Terre-Neuve ne faisait pas encore partie du Canada) de construire des 
bases militaires à Terre-Neuve et au Labrador pour faciliter les communications 
avec l’Europe via le Groënland et l’Islande.

Un employé du ministère canadien des 
Mines et des ressources naturelles, 
M. Eric Fry, choisit donc une zone de 
l’embouchure de la rivière Goose, un 
plateau recouvert de sable, comme 
lieu de la future base. La piste et les 
installations y sont construites en 
quelques mois. Tout près, dans le 
bassin Terrington, on construit un port 
militaire.

Les premières opérations de la base 
datent du 16 novembre 1941. À cette 
époque, plus de 3 mille militaires s’y 
trouvaient. Le premier avion militaire y 
aterrit le 9 décembre 1941.

Le 31 mars 1949, Terre-neuve devient 
une province canadienne. Le Canada 
donne l’autorisation aux États-Unis de 
maintenir la base de Goose Bay comme centre aérien de premier ordre. Dans 
les années 1950, Goose Bay devient une base pour les bombardiers nucléaires 
américains.

En novembre 1950, un bombardier B-50, en route de Goose Bay vers la base 
de Davis-Monthan, en Arizona, se voit obligé de jeter et de faire exploser trois 
bombes atomiques au-dessus de Saint-André-de-Kamouraska, au Québec. 
Évidemment, il ne s’agit pas d’explosions nucléaires, les bombes n’étant pas 
chargées. Ces faits ont été reconnus par le gouvernement canadien en 2000.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, 
la base de Goose Bay est l’un des 
plus importants sites de la défense 
du territoire canadien contre les 
incursions régulières des bombardiers 
soviétiques. En effet, ces derniers 
réalisent des vols d’essai, s’approchant 
des frontières canadiennes en 
essayant de découvrir quels sont les 
délais de réaction des Canadiens, 
ainsi que leurs possibilités de détection 
d’appareils aériens soviétiques.

En 1988, on ferme le site du radar 
Pinetree Line et une grande partie 
du personnel militaire quitte la base. 
Depuis les années 1990, c’est le 
Canada qui gère la base. Plusieurs 
pilotes britanniques, allemands, italiens 
et d’autres nationalités s’y entraînent 

dans le cadre des programmes de l’OTAN.

Vers la fin du XXe siècle, le personnel permanent de la base de Goose Bay est 
réduit à environ 100 personnes. Quelques pays utilisaient ses installations pour 
entraîner leurs pilotes de combat.

Aujourd’hui, la base aérienne des Forces aériennes canadiennes fait également 
partie des plans de réserve de la NASA. En cas de situation d’urgence, une 
navette spatiale peut atterrir sur sa piste qui possède le matériel de guidage 
nécessaire.

Notons que de petits avions civils utilisent les services de la base, mais la section 
civile est connue sous le nom d’aéroport de Goose Bay (Goose Bay Airport).
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