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Ver na página 9 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal
do Corpo de Instrução do Curso 127 que foram constituídos arguidos.
A vossa ajuda é necessária e  bastante apreciada. Colaboremos.

O que comemoramos no Dia de Reis?
O Dia de Reis é uma tradição cristã que remonta ao século VIII, de origem bíblica, 
celebra o dia em que Jesus Cristo, recém-nascido, recebera a visita de magos do 
oriente (Belchior, Gaspar e Baltazar). É o dia em que os presépios e árvores de 
Natal voltam para as suas caixas. ‘Adeus, até para o ano’, dizemos-lhes. Muito 
embora o ‘até para o ano’ seja ainda neste ano, em Dezembro.

O Dia de Reis, segundo a tradição cristã, seria aquele em que Jesus Cristo recém-
nascido recebera a visita de “alguns magos do oriente” No calendário da Igreja 
Cristã é comemorado a 6 de janeiro.

Em Portugal, a tradição manda que na noite de 5 para 6 se cantem as Janeiras 
(cantares tradicionalmente religiosos), de porta em porta, recebendo em troca 
alguns ‘mimos’ que vão desde comida a dinheiro.          MP

La fête des Rois : histoire et origine
 
La fête des Rois, ou Épiphanie, est souvent la grande négligée des célébrations 
du temps des fêtes. Elle se tient traditionnellement le 6 janvier. Cette fête, comme 
Noël ou la Saint-Sylvestre (mieux connue sous le nom de veille du Jour de l’An), a 
son histoire et ses traditions, qui gagnent à être connues ! Cette année, pourquoi 
ne pas ajouter la fête des Rois à votre calendrier?

Fêter les rois

La fête des Rois est encore largement fêtée, particulièrement en Amérique latine 
et en Europe. En Espagne et au Portugal, c’est même à cette date que plusieurs 
familles échangent les cadeaux, comme pour rendre hommage aux rois qui, venus 
visiter l’enfant Jésus, lui avaient présenté de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

net
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22 Anos

27 de Janeiro das 14-16 hrs Complexo Dallaire Memória
4231 Boul. St. Laurent - Montreal
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O BEM ESTÁ DE VOLTA …
 
“Os lugares mais obscuros do inferno estão reservados para aqueles que se 
mantêm neutrais em tempos de crise moral!”

Dante Alighieri
(“A Incógnita do Homem”)

Este é o título do último filme cuja protagonista é a Júlia Robert, que nos 
presenteia com uma belíssima performance. Restantes actores acompanham 
com merecimento; argumento bom com uma história bem contada de uma 
intensidade dramática e suspense, sempre em crescendo, até ao minuto final.
Saí chateado.

O fulcro do argumento tem a ver com o tráfico de droga e os efeitos devastadores 
quer tem na sociedade e nas famílias. Retrata a realidade americana, mas ela é 
idêntica em qualquer parte do mundo.
Fiquei chateado.

No filme espelha-se com nitidez o “Bem e o Mal”, que coexistem entre nós e, 
apesar do filme ter um final (pontual) feliz, o “Mal” e os seus executantes e 
interpretes, não saem castigados.

Saem molestados, é certo, pela crueza e realismo da narrativa, mas apenas 
indirectamente através da subjectividade de quem vê, e interpreta.
É curto.
Continuo chateado.

Não deixa ainda de ser caricato que Hollywood, que nos presenteia com esta 
prenda de Natal e ano Novo (o argumento desenvolve-se á volta da quadra) 
seja, possivelmente, dos maiores antros de consumo de estupefacientes de todo 
o género, no mundo inteiro. 

E que, ao longo do tempo e acompanhado pelas televisões, tenha contribuído 
pela acção deletéria como, por norma, tratam o tema, feito com que o tráfico e 
consumo da maldita droga tenha passado a ser encarada como fazendo parte 
da “normalidade” do quotidiano!

Excepção para Singapura e agora, para as Filipinas. Abençoados!
A chateação começa a passar a indignação.

O Relativismo Moral e o estúpido do politicamente correcto tem amolecido 
políticos e população para tratarem os traficantes com panos quentes e os 
consumidores como doentinhos que precisam de ajuda, ou maltratados ou 
excluídos da sociedade. Daí à despenalização criminal, logo moral, do consumo, 
foi um passo.

Mas o que se poderia esperar de uma classe de políticos eleitos que também, 
muitos deles, tinham sido consumidores?

1 Excepção feita para a “Cracolândia” (de crack…) uma zona do centro da 
cidade de S. Paulo! Um autêntico “faroeste” da droga... Agora em tentativa de 
recuperação.

A  seguir  assiste-se  com  dinheiro  do  Estado  (isto é dos nossos impostos),  à
manutenção do vício e fecha-se os olhos à entrada da “mercadoria” nas prisões…
O ridículo (se não fosse trágico) atingiu paroxismos quando se compara o que se
passa no mundo da droga, com as campanhas antitabágicas!

Campanhas esdrúxulas para se passar a vender “drogas leves” no supermercado
acentuam-se. É uma festa!

Agora é a liberalização da cultura da cannabis, com a desculpa que tem efeitos
medicinais. Mas então porque não se faz o mesmo com os opiáceos, usados 
para retirar a dor em doentes terminais?
A revolta começa a instalar-se.

Paralelamente, e como pano de fundo, movimentam-se somas enormes de dinhei-
ro ilícito, com as suas lavandarias e “offshores”; “isolam-se” ou protegem-se “san-
tuários” de produção - dos quais os mais conhecidos são o Afeganistão e a 
Colômbia– bem como negócios derivados do drama dos viciados, como são 
as clínicas de desintoxicação, etc.. É claro que esta última actividade é lícita 
e, porventura, necessária, mas só existe porque o problema passou a existir…
Enfim, todo um negócio próspero,   que aparentemente,  não preocupa a  UE, a
ONU, as diferentes igrejas e religiões, a imprensa, os grandes paladin os dos 
Direitos Humanos, etc.
 
Ou seja uma prova escabrosa da cobardia, hipocrisia e deserção, colectiva, que
envergonha o género humano!

E muitos “bem pensantes” ainda têm a lata, por vezes, de criticar quem usa mé-
todos mais duros contra esta verdadeira peste negra dos tempos modernos.
Pronto, agora estou mesmo danado.
Quem é que me mandou ir ao cinema!

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador

Anti-sistema ou a anarquia absoluta?
Mais de dois meses passaram sobre a criação e início do que está 
ultrapassando as fronteiras geopolíticas da França, e não se pode 
considerar que o problema esteja resolvido. Longe de lá. Refiro-me aos 
“coletes amarelos”.

O problema tem aumentado. Em volume das manifestações, como na 
destruição de bens públicos e privados, numa onda de violência selvagem 
que a população e o mundo pedem que acabe.

Porque é demais. Ultrapassou em quinta velocidade os limites do bom 
senso e das genéticas propensões da determinação militante e grevista, 
dos Franceses.

Porque as greves legais ou ilegais e as manifestações por causas quase 
desconhecidas dos cidadãos, são o desporto favorito dos Franceses. Para 
os europeus, brasileiros e latino-americanos é o futebol (soccer), para a 
América do Norte será o futebol dito americano e o basebol ou basquetebol, 
para os chineses talvez seja o berlinde, sempre acompanhado do  abafador...
Mas para os gauleses basta um pequeno rastilho, uma dúvida, um “se 
calhar” ou um “talvez que” e de imediato aparecem as “pancartes” e os 
gritos de ordem à greve. À blocagem da circulação nas cidades e vilas, às 
longas filas encabeçadas por dirigentes sindicais, políticos esfomeados de 
reconhecimentos populares, certa elite procurando tornar-se reconhecível de 
ter apoiado uma causa que os próprios não saberão qual. Jornais e televisões 
acorrem a apanhar fotografias e descrevendo o acontecimento, enquanto o 
povo, amorfo e quase indiferente, se envolve numa mortalha de penitência e 
fica impossibilitado de seguir viagem, estático a ver passar o cortejo.

As chamadas à razão e ao bom senso cidadão, de nada têm servido a não 
ser, aumentarem a destruição e as tristes cenas da multidão encorajada 
pelo elevado número de participantes, recebendo cacetadas das forças 
da ordem e lançando contra estas, vagas de paralelepípedos da calçada. 
Batalhando, corpo a corpo, com os polícias. Não se trata apenas de contestar 
o sistema. É a anarquia total que se impôe em nome da Democracia e 
dos Direitos Humanos...matraqueando os trabalhadores da imprensa.... e 
outros inocentes.

Pedindo que se preservasse a Democracia, o bem mais precioso dos 
Franceses, o antigo Presidente François Hollande disse que “Não devemos 
considerar que existem várias categorias de Franceses, E não podemos 
separá-los segundo o lugar onde vivem, se nas cidades, nas metropoles 
ou nos territórios rurais”. Porém, a França é um país “difícil a governar”, 
concedeu. Mas,”deve mostrar-se consideração, reconhecimento pelo seu 
modo de vida, pela sua situação, pelo seu sofrimento e pela sua esperança”.

François Hollande, que nunca soube responder à população em situações 
análogas e que será, por isso,  um dos responsáveis pela situação actual, 
por nada ter feito na tentativa de evitar este tipo de contestação, procura 
“instalar-se” nas ondas divagando com vistas às próximas presidenciais.

O problema que se desenvolve em cada dia, não deixa ver as verdadeiras 
razões e objectivos dos “coletes amarelos” porque as reinvidicações 
aumentam e o ponto um é, não apenas gratuito, como impensável. Está 
totalmente fora de hipótese a demissão ou expulsão do Presidente. De 
certo modo, as acções dos contestatários, fazem lembrar, estranhamente, 
a actuação de Hitler quando se apoderou da  direcção do Partido dos 
Trabalhadores, mais tarde transformado em partido político, que deu depois 
origem ao Partido Nazi. E ao resto que se seguiu!

Será essa a verdadeira razão de todo o alvoroço criado sob o nome de 
“coletes amarelos”?

Que entende — e quando— Macron para pôr fim, seja a forma que for, a este 
movimento político, que aterrorisa a população e causa prejuízos enormes 
à economia do país? As conversações encetadas servirão a alguma coisa?

Há outras economias mais desenvolvidas, grandiosas e com assentos 
estáveis que espreitam e esperam ocasião propícia. Se a mobilização de 
contestatários continuar a causar a instabilidade no país, acabará por ferir 
a hegemonia da UE e a forçar a sua desintegração. O que possa passar-
se a seguir é uma incógnita no entanto, soam como um aviso dramático, 
as palavras do Ministro do Interior Christophe Castener ao dizer há dias, 
“as pessoas que chamam a manifestar, sabem que haverá violência e por 
conseguinte, têm a sua parte de responsabilidade”.

A ver vamos, como diz o cego!

Raul Mesquita
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ICEP

Visiter 
Silves

La présence de l’homme du Paléo-
lithique est confirmée par un site 
archéologique. Cependant, tout 
le canton de Silves fut habité au 
Néolithique et a l’Age des Métaux, 
comme l’attestent les nombreuses 
fouilles archéologiques et en parti-
culier l’abondance de monuments 
mégalithiques - menhirs - en grès rouge 
de la région ou en calcaire.

La rivière, l’Arade, fut depuis des temps 
lointains, une voie de pénétration pour 

les bateaux des peuples de la Méditerranée - phéniciens, grecs, carthaginois 
-attirés par le cuivre et le fer extraits dans la zone ouest de l’Algarve. C’est ce 
que prouve le site archéologique de Cerro da Rocha Branca - hélas détruit - a 
moins d’un kilomètre de Silves, qui fut habité dès la fin de l’Age du Bronze et qui, 
au IVe siècle av. J-C, fut entourée d’une muraille et occupé par la suite sous les 
dominations romaine et musulmane.

C’est à la navigabilité de l’Arade et à sa position stratégique sur un promontoire 
dominant un vaste espace que Silves doit sa fondation, probablement sous 
la domination romaine, mais c’est l’occupation musulmane, commencée vers 
714/716, qui fait de Silves une bourgade prospère. Au XIe siècle elle était même 
la capitale de l’Algarve et, selon certains auteurs, elle dépassait Lisbonne en 
taille et en importance. Durant cette période, Silves est également un centre 
culturel ou habitent poètes, historiens, juristes.

Les convulsions religieuses et politiques 
qui frappèrent le monde islamique aux 
XIe et Xlle siècles se répercutèrent à 
Silves par le changement fréquent 
de ses seigneurs et par des sièges et 
des luttes  entre groupes rivaux. Le roi 
Sancho I en profita pour entreprendre, 
grâce a son armée et à l’aide des 
croisés du Nord de l’Europe qui se 
rendaient en Palestine, la conquête de 
la ville en 1189.

Le combat fut long et sanglant. En 
effet, selon les chroniques de l’époque, 
un grand nombre de ses habitants 
auraient perdu la vie, vaincus par 
la faim et par la soif ou tués lors du 
sac par les croisés. La domination 
portugaise dura moins de deux ans 
puisque, en 1191, la ville était reprise 
par les maures. Bien qu’elle ait perdu 
une grande partie de sa population et de sa richesse, Silves fut élevée au rang 
d’évêché et de gouvernement militaire après la conquête définitive de la ville 
dans le cadre de l’occupation chrétienne de l’Algarve - 1242/1249-, achevée 
sous le règne d’Afonso III.

Les siècles qui suivirent furent difficiles 
pour Silves qui, sous l’effet de la perte 
du commerce avec l’Afrique du Nord et 
de l’ensablement progressif du fleuve, 
vit disparaître le lucratif trafic maritime 
et, avec lui, son influence économique, 
politique et militaire, tandis que d’autres 
localités comme Lagos, Portimão et 
Faro gagnaient de l’importance. Les 
catastrophes naturelles telles que 

la peste, les tremblements de terre et les fièvres provoquées par le marécage 
qu’était devenu l’Arade, contribuèrent également au déclin de la ville.

Le coup de grâce fut porté, en 1534, par la bulle du Pape qui permettait le transfert 
du siège de l’évêché à Faro, ce qui fut fait quelques années plus tard.
Silves ne retrouva jamais splendeur passé et, durant près de trois siècles, elle 
n’eut que très peu d’habitants. Les fruits secs et, surtout, le liège redonnèrent, 
durant la seconde moitié du XIXe siècle, vie et prospérité à la ville  a la ville qui 
en devint l’un des principaux centres de transformation. Aujourd’hui, Silves est 
une ville fière de son passé et chef-lieu d’un canton à l’économie croissante et 

diversifiée. 

De la domination musulmane de cinq siècles il ne reste que peu de vestiges 
matériels en Algarve. La disparition des témoins d’une présence historique aussi 
longue a plusieurs causes, dont l’une et, certainement, la principale est la volonté 
de donner à la religion chrétienne une place prépondérante, conduisant à la 
destruction des mosquées et a leur remplacement par des églises construites 
au même endroit - parfois en récupérant les matériaux -comme cela semble 
s’être produit à Faro, Silves, Loulé, Tavira et autres localités. Les trois modestes 
temples d’Alvor, aménagés en sacristie de l’église et en chapelles, sont les seuls 
vestiges du culte islamique parvenus jusqu’à nos jours.

Les fortifications ont cependant été 
préservées -châteaux de Silves, 
Paderne et Salir - ou remaniées 
comme à Faro, Alcoutim, Tavira, Loulé 
et Aljezur. L’archéologie a permis de 
retrouver des matériaux riches en 
informations sur la vie quotidienne 
des communautés musulmanes en 
Algarve, dont les éléments recueillis 
dans la citadelle de Silves et au Cerro 
da Vila, à Vilamoura.

La présence islamique a laissé bien 
d’autres marques. Dans les noms 
des villages qui commencent par «al» 
comme Alferce, Albufeira, Alcoutim, 
Alcantarilha, Aljezur et bien d’autres et 
même le mot Algarve - «Al Garb» - qui 
signifie l’occident. Dans l’architecture 
des maisons, surtout leurs terrasses 
aménagées sur les toits où sèchent les 
figues et les amandes. Dans les norias 
qui, pendant des siècles, tiraient l’eau 
bienfaisante du fond de la terre et que 
l’on peut encore voir dans les champs 
de tout l’Algarve.
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A SAGA DO AEROPORTO DE LISBOA … + 1
“Olá coelhinho, por aqui tão cedo?

Vem cá, não tenhas medo, disse-lhe a raposa…”

Palavras cínicas, de Albino Forjaz Sampaio

Resulta (a saga) de há 40 anos a esta parte pouco se fazer de uma forma 
estudada, integrada e com estratégias delineadas e faseadas no tempo. 
Sobretudo naquilo que é estruturante para o país.

Existem, porém, sérias dúvidas de que queiramos ter ou pertencer a um 
país e a uma nacionalidade …

De facto a saga vem de longe, pois não se tomaram decisões atempadas 
e quando se tomam, logo se volta à primeira forma, como foram os casos 
das “alternativas” Rio Frio, Ota e Alcochete. Gastaram-se no processo 
(isto é, desperdiçaram-se) muitos milhões de euros…

A questão precipitou-se, agora, pelo grande aumento de tráfego no 
Aeroporto da Portela (recuso-me a chamá-lo de “Humberto Delgado”) 
– que não era suposto crescer tão depressa – e o fluxo de turistas ter 
ultrapassado todas as expectativas (o que pode também diminuir de 
repente, frustrando novas expectativas…).

Uma súbita urgência tomou conta de governantes, políticos e 
comentadores. Só que agora não há dinheiro para uma obra destas; o 
grau de endividamento do país não “aconselha” novos empréstimos e uma 
nova infra-estrutura aeronáutica não se “improvisa” de um dia para o outro!
Daí o actual Governo estar prestes a entregar-se nos braços de uma 
empresa privada (que por acaso não devia ter sido privatizada, a ex – 
ANA, agora Ana/Vinci, de capital francês) preparando-se para fazer um 
contrato leonino – para essa empresa que, lembra-se, só existe como tal, 
para ter lucros e já faz o que quer com o valor das taxas aeroportuárias – 
e tentar-se aproveitar uma infraestrutura já existente, tudo no sentido de 
economizar na tesouraria, no investimento, do “deficit” e no tempo que 
leva a ter uma nova opção operacional.

Só que o assunto (parafraseando o Clémenceau) é demasiado sério para 
ser deixado apenas a políticos…

E deve dizer-se que não há soluções boas e as menos más são assaz 
reduzidas, ou resumem-se a uma.

A saga vem de longe e o principal responsável é o Rei, Senhor D. Afonso III!
Não acreditam? Eu explico.

Este nosso Rei vislumbrou que Lisboa era uma cidade cheia de potencial 
e não foi de intrigas, em 1255 mudou a capital do Reino – sita na altura em 
Coimbra – para a antiga Olissipo (parece que a burguesia do Porto é que, 
até hoje, não gostou nada da ideia…).1

Ora, vai daí, desatou tudo a vir plantar-se na foz do Tejo levando Oliveira 
Martins a chamar a “Lisboa, cabeça de gigante em corpo de pigmeu”!

1 Todavia, o Rei Afonso III (e os seus descendentes) esqueceram-se de 
oficializar a mudança pelo que Coimbra continua a ser a capital oficial, de 
Portugal…

Ora o campo aeronáutico não fugiu à regra.

Reparem: começou com o primeiro aeródromo da novel Aeronáutica Militar 
em Vila Nova da Rainha (1916, encerrado em 1920); a primeira base da 
Aeronáutica Naval foi instalada no Bom Sucesso (1917, extinta em 1952); 
Em 1918 instalou-se em Alverca as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico 
e o Depósito Geral de Material da Força Aérea (até ao presente mantém 
um aeródromo operacional); seguiu-se a Amadora, onde foi instalada o 
Grupo de Esquadrilhas de Aviação da República (1919, extinto em 1938); 
em Sintra (Granja do Marquês), foi criada a Base Aérea 1 (1920 até ao 
presente); Aeródromo de Cascais (Tires, 1964 até ao presente); Aeroporto 
da Portela (1942 até ao presente. Na mesma altura funcionou também um 
aeroporto em Cabo Ruivo para hidroaviões, que se manteve operacional 

até finais dos anos 50); a Base Aérea 6, Montijo (1953 até ao presente); o 
Campo de Tiro de Alcochete (CTA), (desde 1904; utilizado como carreira de 
tiro ar-chão, desde 1955).2

Julgo que não me esqueci de nada, faltando referir a Base Aérea da Ota, 
desde 1940, e que deixou de ter actividade aérea nos anos 90 do século 
passado.3

A piorar as coisas, sobretudo desde 1974, deixaram-se de cumprir as leis 
(estas, pelos vistos, são só para alguns e, ou, em algumas épocas), no caso 
vertente as leis de servidão aeronáutica.

Quer isto dizer que se deixou construir habitações e outros equipamentos em 
locais indevidos à volta das infra-estruturas aeronáuticas – nomeadamente 
no prolongamento das pistas – o que levou ao aumento do risco, derivado da 
operação (e não da segurança, conceitos que não ficaram bem dilucidados 
no último programa “prós e contras”, sobre este tema), e tenha colocado 
enormes constrangimentos a eventuais necessidades de expansão dessas 
mesmas infra-estruturas aeronáuticas.

E com toda esta multitude de “aeródromos” – vamos dizer assim para facilitar 
a linguagem – existe também uma natural complexidade quanto à gestão e 
controlo do espaço aéreo.

Esta gestão e controlo do espaço aéreo têm de ser compatibilizado entre o 
tráfego militar e civil, neste último englobando, o transporte de passageiros; 
carga; a aviação executiva; a aviação geral e as escolas de pilotagem; o 
“trabalho aéreo” (fogos; emergência médica; cargas suspensas; agrícola, 
etc.).

É muita coisa para uma área tão pequena.

A geografia e o clima são, aliás, uns ditadores!...

E também atrapalham (ou facilitam) as acessibilidades, que são outra dor de 
cabeça quando se pensa num aeroporto internacional moderno.

Por tudo isto, os estudos mais bem elaborados (e que começaram no 
consulado do Professor Marcello Caetano) sempre apontaram para que a 
solução menos má, fosse Rio Frio (Alcochete).

Todas as outras soluções perto de Lisboa e do tipo + 1 são assaz questionáveis, 
incluindo o Montijo, até porque se iria gastar muito dinheiro, numa solução 
parcial que, tudo indica estará esgotada meia dúzia de anos depois.

2 É dito – embora não tenha a certeza - que o CTA, com os seus 7.539 
hectares é a maior instalação militar da Europa.

3 Existe ainda um conjunto de pequenas pistas relativamente perto da 
capital mas que à partida não conflituarão com o tráfego a que nos estamos 
a referir, mas cuja actividade necessita ser controlada, como são as situadas 
em Santa Cruz; Tojeira; Benavente; Santarém; Alqueidão e Pegões.

E quanto a Rio Frio/Alcochete existem algumas questões muito penalizantes 
a saber: custos derivados do tipo de terreno existente e dos lençóis 
freáticos (o que também se coloca nos outros locais); milhares de hectares 
de terrenos com excelente aptidão agrícola e silvícola que ficariam para 
sempre desafectados do sector primário 4; questões ambientais, sobretudo 
relacionadas com a fauna dos estuários do Tejo/Sado. Obrigaria, ainda, ao 
fim do Campo de Tiro de Alcochete, infra-estrutura fundamental para as 
Forças Armadas, sobretudo para a Força Aérea.

Ora não há em todo o território nacional local que se lhe equipare e a solução 
possível já equacionada (uns terrenos perto de Mértola), fica descentrada, 
além de poder vir a custar uns bons 250 milhões de euros, fora o resto que 
se inventará.

A não ser que se pense que ir fazer tiro ar-chão em Espanha ou Marrocos, 
seja uma solução melhor. (eu sei, eu sei, que a Força Aérea está reduzida à 
ínfima espécie e quando surgir a oportunidade fecham-na…).

Apenas mais umas achas para a fogueira: convém pensar desde já, no 
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possível esgotamento dos Aeroportos do Porto e de Faro; que o transporte 
aéreo deve entrosar, no marítimo, na ferrovia e na rede viária – neste 
âmbito fez-se um erro estratégico de base, que foi apostar no excesso de 
auto-estradas (isto é nos lobbies do “betão” e dos “TIR”) e não no caminho 
– de – ferro, e agora ainda estamos com o problema da bitola por resolver.
Um erro que nos está a custar os olhos da cara e vai continuar a custar.

Não se entende também qual é o “stress” em querer aumentar o transporte 
aéreo por via dos turistas, por exemplo.

Já temos turistas a mais e mal distribuídos; a actividade varia com a altura do 
ano e pode decrescer em função de muitas variáveis que não dominamos. 
O turismo tem que ser sustentável e ser equilibrado. Neste momento está 
a gerar já, efeitos colaterais muito danosos, tais como excesso de pessoas 
em muitos locais (o que se vira contra o próprio turismo); degradação da 
qualidade de vida dos indígenas; especulação imobiliária desenfreada; 
aumento do custo de vida, com inflação dos preços; descaracterização 
da matriz urbana e cultural das zonas históricas; congestionamento de 
trânsito; ilusão na diminuição do desemprego, dada a sazonalidade e 
precariedade dos contratos, etc..

As pessoas têm que deixar de ficar desvairadas com o simples cheiro do 
dinheiro…

Por outro lado há situações em que os recursos são finitos, não dá para 
mais. Tem que haver quotas, restrições, etc..

Não se pode meter o Rossio na rua da Betesga!
*****
Finalmente existe uma questão de que ninguém fala e ninguém quer falar: 
a questão da Defesa, num conceito alargado, a Segurança Nacional.

As funções clássicas de um Estado – e nós ainda temos um, mauzinho, 
mas vamos tendo – são a Segurança, a Justiça e o Bem-estar.

Por esta ordem, dado que a ordem dos termos não é arbitrária…

Apesar de, na prática, apenas servir para cobrar impostos, subverter a 
Nação e tentar impor o “relativismo moral”.

Esta questão agrícola não é nada despicienda, pois nós sobrevivemos 
sem aviões, mas não sem água e comida e qualquer dia não há um metro 
quadrado onde plantar batatas…

Vindo a Segurança à cabeça só se lembram dela, como de Santa Bárbara, 
quando troveja.

Ora qualquer consideração ou estudo (que aparentemente, nunca é 
requisito – e devia, repito, vir á cabeça de tudo), do Ministério da Defesa, 
fica à esquerda de um arroto emitido por um qualquer grupo ecologista. O 
que é mais uma prova de que este ministério é virtual, não existe.

Ora no âmbito aeronáutico só a Força Aérea (FA) tem fechado unidades e 
órgãos e diminuído as suas capacidades.

No caso vertente, se o Montijo for transformado em aeroporto os custos 
para a FA (cuja posição – que devia ser do Conselho de Chefes Militares - 
sobre todo este assunto, se mantém confidencial), vão ser pesados, já que 
a sua actividade terá que ser redimensionada com custos muito elevados. E 
quem pagará esses custos? Já estamos habituados a que para os militares 
nunca há reforço de verbas (antes pelo contrário) e que, portanto, vão ter 
que se amanhar com o orçamento (não cativado) que lhes atribuírem.

No Montijo existe a principal esquadra de helicópteros (a Esquadra 751, 
equipada com o “EH-101”) e que tem como uma das suas missões primárias 
a Busca e Salvamento. Ora por razões que se prendem com a sua área de 
operações, não convém que estejam longe de Lisboa.

O mesmo se pode dizer da esquadrilha de helicópteros da Marinha, 
equipada com o “Linx”, sistema de armas que são orgânicos das fragatas.
Ora como a Marinha está quase toda no Alfeite…

Ouvi de um funcionário da NAV, numa reunião em que estive, no passado 
ano, que estas aeronaves iam para a BA1, em Sintra. Notem, foi ele que 
disse, não foi ninguém da Força Aérea…

E disse mais, que a Esquadra 101, de instrução, equipada com “Epsilons”, 

que está em Sintra, iria para Beja (de onde nunca deviam ter saído, 
acrescento eu).

Por acaso é lógico que assim aconteça, apesar de em Sintra, a meteorologia 
não ser das melhores e só uma pista estar equipada para permitir aterragens 
por instrumentos.

Mas no Montijo ainda existe a Esquadra 502 equipada com o C-295, a 
Esquadra 501 equipada com o C-130 (a substituir pelo brasileiro KC-390) e 
a Esquadra 504 equipada com os aviões “Falcon”, aqueles que transportam 
os “Vips”.

É escusado pensar, que se a solução da Portela + 1 for para a frente (o que 
Deus não permita) a FA tem de fechar a BA6, pois qualquer actividade sua 
será incompatível com o tráfego que irá existir.

Ora recolocar as duas esquadras citadas, não é fácil de se fazer. Colocá-
las na Ota, tem custos elevados e problemas de tráfego aéreo; colocá-las 
em Beja – o ignorante e pesporrente comentador Miguel Sousa Tavares 
opinou há pouco tempo, que a FA devia ir toda para Beja - é uma solução 
aceitável, embora tivessem que conviver com os “Epsilon” (a mudar para 
lá); a esquadra de P3P, lá existente e a Esquadra dos ALIII, em “fase out”, e 
que não se sabe ainda se irão ser substituídos ; para além do terminal civil, 
mono, de Beja, a que a edilidade local chama pomposamente de “aeroporto”.
Uma última alternativa seria reactivar a Base Aérea 3, em Tancos, que, por 
razões que não vou explicitar, a Força Aérea nunca devia ter abandonado.
Se não forem a FA irá perder a capacidade (mais uma!) de formar pilotos de 
helicóptero.

Não vou sequer considerar a solução Monte Real pois para além de não 
haver instalações apropriadas para os aviões referidos, o tipo de operação e 
manutenção das aeronaves lá existentes (os F-16) ser muito distinta.

E ainda se poderá considerar o Aeródromo de Manobra 1, em Ovar…

Resta ainda resolver o destino a dar a algumas pequenas infraestruturas 
NATO, existentes no Montijo, que não será difícil desafectar e o Centro de 
Treino e Sobrevivência da FA, enfim que pode ser enviado para Sintra, a 
Ota, ou qualquer Base Aérea com vantagens e desvantagens várias.

A melhor localização seria o Campo de Tiro de Alcochete, mas esta Unidade 
também não sobreviverá à solução Portela-Montijo, tão pouco à de Rio Frio/
Alcochete.

Deslocalizar o CTA (a menos que se feche para a actividade aérea), além 
do que já foi dito, implica mudar um conjunto alargado de actividades que lá 
decorrem e que não vou especificar.

Resta ainda resolver o problema do Aeródromo de Trânsito nº 1, sito na 
Portela e que funciona como “Terminal Aéreo de Estado”, dado que as 
instalações existentes na Portela irão possivelmente encerrar por via de 
necessidades de expansão aeroportuárias (diz-se). Enfim se a solução 
Montijo for para a frente (o que Deus não permita) poderá mudar para lá. Se 
a coisa borregar, ficam com esse menino nos braços. O mesmo acontece 
com a esquadra dos “Falcon” (que há muito deviam ter sido substituídos, 
por já estarem obsoletos), cuja operação está intimamente ligada a este 
terminal.

Feito o balanço, com os dados que disponho – que não são muitos – parece 
que a solução menos má seria manter a Portela com os “updates” possíveis 
e construir o novo aeroporto em Rio Frio/Alcochete (os estudos estão feitos), 
faseadamente, quando a economia e as finanças nacionais o permitirem 
(garantindo a substituição da carreira de tiro de Alcochete, por outra).

Quem não tem dinheiro não tem vícios.

A não ser que se descubra um outro local a sul do Tejo que não tenha os 
inconvenientes de Rio Frio e não fique demasiado longe de Lisboa, o que 
obrigaria a novos estudos e novas despesas…

Até lá dispensamos soluções, racionais e farroncas, preconizadas por 
políticos (e não só), que baseiam a sua actuação em palavras cínicas como 
as de Albino Forjaz Sampaio.

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador
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Abbayes légendaires : le Mont-Saint-
Michel, un défi à la pesanteur
Depuis mille ans, l’abbaye du Mont-Saint-Michel tient en équilibre au sommet de 
son rocher de granit. Un tour de force architectural stupéfiant ! 

Par Frédéric Lewino, Mégane Chiecchi| Le Point.fr

La première vision du Mont-Saint-Michel jaillissant des flots est toujours un 
spectacle époustouflant. Ce prodige d’équilibre laisse sans voix. Depuis mille 
ans, l’abbaye s’accroche ainsi à son rocher, défiant les affres du temps.

Pour réussir cet incroyable tour de 
force, les constructeurs de l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel ont dû faire preuve 
de génie. À l’origine, il y a deux rochers 
de granit accolés de 80 mètres de haut. 
Depuis l’aube des temps, des hommes 
s’y sont accrochés pour se rapprocher 
du ciel et des dieux. Au début du VIe 
siècle, des ermites chrétiens bâtissent 
deux petits oratoires, l’un dédié à saint 
Étienne et l’autre à saint Symphorien. 
En 709, à la demande de l’archange 
Saint-Michel qui lui apparaît en rêve, 
l’évêque d’Avranches nommé Aubert 
fait bâtir un oratoire en forme de grotte 
pour rappeler celle où l’archange 
fit sa première apparition dans les 
Pouilles italiennes. De cette première 
construction, il ne reste rien, sinon la 
portion d’un mur cyclopéen encore 
visible dans la chapelle Notre-Dame-
sous-Terre.

Les pèlerins se faisant de plus en plus 
nombreux obligent à agrandir l’oratoire. 
En 966, une trentaine de moines 
bénédictins remplacent les précédents 
locataires. On en profite pour édifier 
la première église abbatiale. Elle 
est plantée non pas au sommet du 
mont, mais sur le côté. Trente ans 
après l’arrivée des bénédictins, 
l’abbé Hildebert II décide de bâtir une 
abbatiale encore plus grande, celle 
que nous admirons encore aujourd’hui. 
Il la veut au sommet du mont ! Mais 
comment faire, car celui-ci n’offre que 
quelques dizaines de mètres carrés 
de surface à bâtir ? Les constructeurs 
vont devoir déployer tout leur génie 
pour faire tenir une église de plusieurs 
milliers de tonnes au sommet du mont. 
Ils ont l’idée d’établir une gigantesque 
plateforme qui s’appuiera sur 
l’ancienne église abbatiale et sur trois 
cryptes construites pour l’occasion. 
Cette organisation de l’espace est 
parfaitement visible sur la tapisserie de 
Bayeux tissée quelques années plus 
tard.

Dès 1211, on construit de nouveaux 
bâtiments.

L’église préromane sert ainsi de 
fondation à la nef, côté ouest. Elle est 
rebaptisée Notre-Dame-sous-Terre. 
Le bras nord du transept est soutenu 
en 1023 par la crypte Notre-Dame-
des-Trente-Cierges. Le bras sud du 
transept est porté par la crypte Saint-
Martin construite entre 1030 et 1040. 
Enfin, le cœur repose sur une crypte 
établie en 1026. Ces fondations 
achevées, la construction de l’abbatiale 
peut débuter. Entre 1048 et 1058, les 

quatre piliers de la croisée du transept sont plantés sur le sommet rocheux. Le 
reste de l’abbatiale et les bâtiments conventuels prennent forme en une trentaine 
d’années. La nef est couverte par une charpente de bois et de lambris pour 
alléger le bâtiment. Le cloître primitif, aujourd’hui disparu est bâti en bois pour le 
même souci d’allègement.

Très vite, les moines se retrouvent trop à l’étroit pour accueillir le flot incessant des 
pèlerins. Dès 1211, ils construisent de nouveaux bâtiments. Mais comme la place 
manque, ceux-ci sont empilés les uns sur les autres. Ainsi naît la Merveille ! Le rez-
de-chaussée abrite le cellier et l’aumônerie pour recevoir les pèlerins ordinaires. 
Le premier étage abrite la salle des Hôtes destinée aux visiteurs prestigieux et la 
salle de travail des moines, aujourd’hui nommée salle des Chevaliers. Enfin, le 
troisième étage accueille le cloître et le réfectoire des moines. Là encore, tout est 

fait pour limiter le poids. Par exemple, 
la galerie du cloître est couverte de 
bois et non pas de pierre. Les colonnes 
ne sont que des colonnettes disposées 
en quinconce pour mieux résister aux 
vents marins. Tandis que l’architecte 
du réfectoire a réussi le tour de force de 
se passer totalement de colonnes qui 
auraient pu boucher la vue des moines 
en train de manger. Pour résister aux 
tempêtes tout en laissant pénétrer un 
flot de lumière les murs sont percés de 
59 fenêtres très hautes et étroites.

Malgré le génie de ses bâtisseurs, 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel a 
connu quelques frayeurs. En 1421, la 
crypte placée sous le chœur roman 
s’effondre. Elle est rebâtie vingt ans 
plus tard dans le style gothique. Pour                  
résister   à la poussée, la crypte est 
cette fois doté  e de dix énormes piliers 
de cinq mètres de diamètre. En 1776, 
un incendie dévore la nef obligeant à 
abattre les trois premières travées. 
Une nouvelle façade de style classique 
est plaquée sur la nef qui ne compte 
plus que quatre travées..

Hormis quelques incidents, l’abbaye 
du Mont-Saint-Michel est parvenue 
à traverser les siècles, perchée sur 
son rocher. Dans mille ans, elle sera 
toujours là.
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MUSÉES ET PALAIS DU PORTUGAL

Rosa dos Ventos Rose des Vents

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

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

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

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

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

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

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

Com uma cauda suficientemente longa para as pistas e espaços a descoberto.
- Yukon: frente bastante levantada e de forma estreita e longa, para poder 
deslocar-se rapidamente sobre terreno plano.

Para além disto, as dimensões variam em função da caminhada a fazer 
conforme o tipo de neve (profunda, ligeira e fofa ou espalmada), da topografia do 
terreno (lagos gelados e florestas: raquetes mais largas, montanhas: raquetes 
afuniladas), da actividade (transporte de cargas, caça com armadilhas ou 
exploração).

Diz-se frequentemente que os “Athapascans”, ameríndios da costa oeste, e os 
Algonquinos das regiões de Outaouais e dos vales do St-Laurent, aperfeiçoaram 
a raquete. A raquete dita athapascan tem uma forma reconhecível, a frente 
é arredondada ou pontiaguda, a cauda pontiaguda e, pelo menos, tem duas 
travessas em madeira e um entrelaçado de cabedal.

Tradicionalmente, a moldura da raquete era geralmente constituída de duas 
travessas de madeira de bétula ou espineta, la bétula era preferivelmente 
utilizada pela sua grande ligeireza. O entrelaçado era fabricado utilizando tiras 
de pele crua (de veado ou “orignal”), chamado “babiches”. 

Assim que o veado é abatido, os Innus entrepunham a fabricação de raquetes. 
Fabricando-as, os Innuts reconciliavam os mundos vegetal, animal e humano. 
Porque as raquetes ajudarão a caça para alimentar a família, a língua Innue 
eliminou a palavra “asham” (raquete) na categoria das palavras viventes

A raquete permite andar na floresta ao abrigo do vento, de atravessar um lago 
sem o ter de o contornar e de apanhar o veado que, ele, se  enterra.

Raul Mesquita, adapt.

História do Canadá
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As queixas de Pepetela e a boa opção da 
Forbes
Sendo ano de eleições, 2019 é também boa oportunidade para decidir de vez o 
destino da aberração que é o acordo ortográfico.

Como de costume, o Pai Natal estava bem-disposto. E ocupadíssimo. “Feliz 
Natal!”, disse ele à criança pelo telefone. “Como te chamas?” A criança disse. 
E quando se preparava para pedir o presente, ouviu do outro lado da linha: 
“Criança, ainda acreditas em Donald Trump? É que aos sete anos já é raro 
acreditar nele, não achas?” A criança não achava nada, queria passar ao tema 
seguinte. Mas o Pai Natal, com a pressa, nem lhe falou do muro do México.

A história passou-se mais ou menos assim, em finais de 2018, embora com os 
protagonistas trocados. Mas o que é aqui mais relevante é a importância das 
crianças de 7 anos – idade da menina Collman Loyd, da Carolina do Sul, a 
quem Trump perguntou se ainda acreditava no Pai Natal, “raro nessa idade”, ao 
que a criança respondeu que sim, tanto que lhe ia deixar biscoitos e leite com 
chocolate para quando passasse lá por casa; o Pai Natal, não Trump.

Mas voltando às crianças de 7 anos, também por cá elas serviram de mote a uma 
“prenda” que caiu como pedra afiada nos nossos sapatinhos há uns anos. Não 
sei se se lembram, mas o texto dizia assim: “De facto, como é que uma criança 
de 6-7 anos pode compreender que em palavras como concepção, excepção, 
recepção, a consoante não articulada é um p, ao passo que em vocábulos 
como correcção, direcção, objecção, tal consoante é um c? Só à custa de um 
enorme esforço de memorização que poderá ser vantajosamente canalizado 
para outras áreas da aprendizagem da língua.” Isto foi o que se escreveu, e 
pode ler-se, na Nota Explicativa que acompanhava o “Acordo Ortográfico” de 
1990 (AO90), no seu ponto 4.2, alínea c (Diário da República, I Série-A, n.º 
193, 23-8-1991). Portanto, antes de Trump, Pais Natais à parte, já o português 
Malaca Casteleiro tinha dedicado a sua atenção às pobres criancinhas daquela 
vulnerável faixa etária, salvando-as do horror das consoantes mudas e outros 
males da complicada grafia portuguesa. O problema é que estes anos de 
“salvação” redundaram em desastre. Nunca se escreveu tão mal e misturando 
tantos maus critérios, fingindo seguir uma norma que é em si mesma uma não-
norma, pois tem tantas grafias duplas e facultatividades que o erro se tornou 
banal e integrado na escrita comum. Esse foi, aliás, o móbil inconfessado da 
lógica acordista: afastar o peso da ortografia padrão e sujeitá-la ao livre-arbítrio. 
Isto a coberto de uma “simplificação” que na verdade apenas complicou, porque 
barrou o passo ao caminho natural das variantes da língua falada e escrita: a 
admissão das diversidades nacionais sob uma mesma designação, a de Língua 
Portuguesa.

Tudo o que, entretanto, se pôs em marcha para aferir os resultados do dito 
AO90 continua a marcar passo. Falta o relatório da comissão parlamentar, 
faltam decisões de outros órgãos institucionais com o dossier entre mãos, 
faltam posições claras por parte das organizações partidárias. O regresso a uma 
ortografia estável é o mínimo que pode exigir-se, hoje, diante do incomensurável 
disparate desta aventura. Que raros políticos dêem a cara pelo “acordo”, com 
argumentos, diz bem do valor que lhe é atribuído, uma coisa que se tolera 
(sem se saber bem porquê) e que só se mantém pela inércia. Sendo um ano 
de eleições, 2019 é também boa oportunidade para decidir de vez o destino da 
aberração que é o acordo ortográfico.

Recentemente, o escritor angolano Pepetela afirmou ao Jornal de Angola não se 
sentir confortável com o facto de as suas últimas obras terem sido editadas em 
Portugal com o AO90, até porque, sendo membro Academia Angolana de Letras 
(que se manifestou contra este acordo pedindo ao governo angolano que não o 
aplique), será “uma incongruência”. A sua posição é, aliás, idêntica: “As línguas 
evoluem, mas eu não apoio essa nova versão.”

Seria útil um pequeno inquérito para saber quantos editores pressionam os 
autores que publicam a sujeitar-se ao AO90, mesmo contra a vontade inicial 
destes. Serão muitos, com certeza. Enquanto isso, há que saudar publicações 
como a Forbes que, surgindo agora em edição portuguesa, ignora o AO90 e é 
escrita em bom e claro português europeu. Que pode, e deve, subsistir a par do 
português brasileiro e os das variantes africanas ou orientais que estão a impor-
se na fala e na escrita: é essa a riqueza da Língua Portuguesa, não outra.

Voltando ao início: se fosse no Brasil, seria Papai Noel. Lá, “Pai Natal” não existe 
mesmo.

                      A LIÇÃO DOS MAGOS

              
 
   O ouro de Melchior,

Um sinal de realeza, 
Com ele traz a certeza
De vir um Mundo melhor.

O incenso de Gaspar
Significa a divindade
Do Menino-Luz-Verdade
Para o pecado limpar.

Mirra trouxe Baltasar,
Que quer dizer sofrimento,
Mas era apenas momento
Para o Menino adorar.

Na Festa de Epifania 
Que vou eu dar ao Menino?!
Entrego-lhe o meu destino,
Pois cheguei de mão vazia.

João Afonso

Barcarena, 6 de Janeiro de 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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RESGATE DE RESTOS MORTAIS DE 
UM ANTIGO COMBATENETE

 Revendo o álbum de memórias dos mais de quarenta anos ao 
serviço das Forças Armadas no desempenho das mais variadas missões, 
encontro páginas que sabe bem reviver.

 Uma delas é, seguramente, a autêntica saga constituída pelos 
muitos trabalhos, diligências e canseiras que me viriam a permitir resgatar 
em 1995/96 os restos mortais do Sarg. Justino T. Mota caído em Angola na 
Guerra do Ultramar e enterrado em Maquela do Zombo em 1962.

 Insere-se este episódio na segunda passagem por Angola aquando 
da minha nomeação para Chefe do Estado-Maior da Missão de Paz da 
ONU em apoio daquele país (UNAVEM – United Nations Angola Verification 
Mission). 
 
 Estávamos em fins de Janeiro de 95, e nessa altura participei, com 
civis e oficiais superiores de vários países, num curso sobre Missões de Paz 
que decorreu na Dinamarca sob a égide da ONU. Durante esse encontro, o 
Coronel representante da Bulgária, tendo-me identificado através da “Lista 
de Participantes/Funções” como próximo responsável pela Chefia do Estado-
Maior da Missão de Paz em Angola (UNAVEM), veio confidenciar-me que, 
ele próprio, se havia candidatado ao cargo de Observador Militar naquela 
Missão, mas que o pedido de cooperação aberto à Bulgária não incluía o 
posto de Coronel. Referiu-me, inclusivamente, ter-se disponibilizado para 
aceitar um “down-grading” da sua patente por um ano, mas o Governo do 
seu país não aceitara a sugestão e nomeara efectivamente um Major. Era 
para esse oficial seu conhecido, que reputou de excelente militar, que o 
Coronel búlgaro vinha pedir a minha “protecção”. Não obstante a natureza 
circunstancial do pedido, solicitei-lhe uma nota identificativa do recomendado. 
De pronto me entregou um cartão-de-visita, por ele previamente preparado, 
que guardei.

 No final do curso, a organização providenciou transportes 
diversificados para o aeroporto a grupos de oficiais de acordo com os seus 
voos. Deu-se novamente a coincidência, de me ter deslocado na viatura 
onde ia também e apenas o referido Coronel búlgaro. Lá retomámos a 
conversa sobre o seu “protegido” – Major Alexander Alexandrov -, de sua 
graça.

e já embrenhado nos últimos preparativos, a dois ou três dias da partida, 
recebo um telefonema do meu querido amigo Coronel Ramiro Correia de 
Oliveira. Dizia precisar de um grande favor da minha parte. Resumidamente, 
tratava-se de tentar diligenciar em Angola a trasladação dos restos mortais 
de um militar então pertencente à Companhia de Caçadores Especiais nº 
266 sob seu comando em Maquela do Zombo, que ficara sepultado no 
cemitério daquela localidade em 1961!  

 Embora apercebendo-me da dificuldade, ou mesmo impossibilidade, 
do teor de um tal pedido, senti uma forte emoção interior. É que uma outra 
missão similar, também do foro sagrado, me tinha cometido a mim próprio: 
localizar e trazer um punhado de terra da campa do Tenente Francisco Pires 
Bento, meu avô materno, caído no Norte de Angola ao serviço da Pátria 
“combatendo o gentio rebelde” a 4 de Julho de 1918, na plenitude da vida, 
com apenas 43 anos de idade. Comandava, na altura, o Posto Militar do 
Cauale pertencente à Capitania-Mor do Pombo. Esse distinto e valoroso 
oficial tinha já perdido a jovem esposa que deixara na aldeia natal - Meimôa 
-, ao cuidado de uma avó, duas crianças de tenra idade: minha mãe Alda 
e seu irmão Mário, os quais ficando tão prematuramente órfãos de pai e 
mãe viriam a estudar, com pensão de sangue, no Instituto de Odivelas e no 
Instituto dos Pupilos do Exército, respectivamente.

 O telefonema do meu Amigo tinha assim para mim, neste contexto, 
uma ressonância muito profunda, mas simultaneamente vislumbrava no 
meu espírito dificuldades, quiçá insuperáveis, de qualquer das missões. 

 Mas voltando ao tema inicial que aqui nos traz, uma coisa, porém, 
era certa: haveria de esgotar todos os meios ao meu alcance para atender 
o Coronel Correia de Oliveira, por quem já então nutria verdadeira estima e 
enorme consideração. 

 Sem o tempo mínimo para juntos analisarmos o problema, pedi-lhe 
que me fizesse chegar às mãos toda a documentação útil sobre o assunto. 

Ele assim fez.

        Em 17 de Março de 1995 chego à cidade de S. Paulo da Assunção de 
Luanda e tomo posse do espinhoso cargo que me aguardava. As múltiplas 
tarefas da minha responsabilidade exigiram-me um trabalho diário de 16 a 18 
horas ao longo de todo o ano que a comissão durou.

 Só decorrido mais de um mês sobre a posse, consegui um mínimo 
de disponibilidade para me debruçar sobre a referida documentação. Analisei 
pormenorizadamente todos os elementos. Pareceu-me que a tarefa iria, 
eventualmente, além das minhas capacidades, mas deitei mãos à obra.

 Gizei o plano com base numa seriação de tarefas que viriam a 
traduzir-se naquilo que denominei “Operação Maquela do Zombo”.

 Do dispositivo operacional a meu cargo fazia parte, além das 
unidades dos vários países, um conjunto de Destacamentos de Observação 
(ditos “Team Sites”) a implantar por todo o território angolano e a implementar 
progressivamente de acordo com as prioridades operacionais. Para Maquela 
do Zombo estava prevista a instalação de um desses Destacamentos dentro 
de cerca de duas semanas, decorrendo nesse preciso momento o processo 
de nomeação da sua guarnição, a constituir com 4 ou 5 Observadores 
Militares (estes iam chegando à Missão vindos dos vários países e de acordo 
com os planeamentos recebidos da ONU em N. York).

 Alterando pontualmente o procedimento de rotina, chamei o oficial do 
meu Estado-Maior responsável pela área de pessoal (um simpático tenente 
Coronel romeno) e disse-lhe para, entre os Observadores a nomear para o 
Destacamento de Maquela, incluir um português ou um brasileiro. 

Isto facilitaria futuras conversações com as autoridades administrativas 
locais, além de que este tipo de nomeações não obedecia a normas rígidas. 
Quando o Chefe do Pessoal veio a despacho no dia seguinte, informou-me 
não ter conseguido nenhum Observador nomeável para Maquela que falasse 
a Língua Portuguesa. Como o que não tem remédio, remediado está, ordenei 
que procedesse com urgência à nomeação da guarnição de Maquela e, feito 
isso, mandasse apresentar no meu gabinete o respectivo Comandante.

 A “Operação Maquela do Zombo” era trabalhada no meu quarto e, 
logo nessa noite, perante a contrariedade do idioma, refiz várias peças do 
plano, passando-as para Inglês.

 Na manhã do dia seguinte, apresenta-se para falar comigo o indigitado 
Comandante de Maquela, a quem, para além das habituais recomendações 
sobre o cumprimento da sua missão, iria pedir a execução de algumas 
diligências que importava explicar com o necessário detalhe.

 Neste primeiro contacto com o oficial, eu diria (para utilizar uma gíria 
castrense) que logo me pareceu de “excelente aspecto militar”. À data, ainda 
não me era possível identificar todas as fardas, já que a Missão integrava 
várias dezenas de países dos cinco continentes. Por isso indaguei, antes de 
mais, a sua nacionalidade:

 “Sou da Bulgária”, disse prontamente…

 Era, curiosamente, o Major Alexander Alexandrov, o meu “protegido”. 
Extraordinária coincidência!

 Após inúmeras diligências e com a sua ajuda e das autoridades locais 
da Unita foi-me autorizada a exumação dos restos mortais que posteriormente 
com o apoio do Senhor Embaixador em Angola se conseguiu transporte para 
Portugal na mala diplomática.

 Não escondo a enorme satisfação que me deu ver cumprida a 
obrigação que assumira com um Amigo e ver realizado o desígnio sagrado 
de uma família a que se juntava também a dívida não saldada do meu país 
(com efeito os restos mortais não haviam sido oportunamente reclamados 
pela família devido a dificuldades financeiras).

 Na sequência do complicado processo vim a conhecer o filho do Sarg. 
Mota, o Eng.º. António Mota que enquanto filho de antigo combatente fora 
aluno no Instituto Militar Pupilos do Exército (IMPE), ou seja, um ilustre “Pilão”, 
o 21 do seu ano! Ora quis o destino que, com a minha promoção a Oficial 
General, ali fosse colocado como Director em 1997. Tive então oportunidade 
de convidar o Eng.º. Mota a visitar a sua antiga Casa na companhia do Cor. 
Ramiro de Oliveira, antigo comandante de seu pai na fatídica comissão em 
Angola.

       João Afonso Bento Soares
            Major General
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 O mais importante é, no entanto, que a família Mota já não 
está agora privada da consolação humana de poder chorar o seu ente 
querido junto à campa, na sua terra natal. É essa consolação humana 
que refulgirá perenemente na memória da família.

No fim de todo este longo processo, e dentro das minhas fracas 
qualidades poéticas, escrevi os seguintes dizeres em memória de um 
combatente caído na GU em Angola, o Sargento Justino Teixeira da 
Mota:

ÚLTIMO ADEUS A MAQUELA DO ZOMBO
(Homenagem ao camarada, Sarg. Justino Teixeira Mota, 

falecido em 18 de Outubro de 1962, pertencendo à
Companhia de Caçadores Especiais 266 / Batalhão 262)

      

Foste um soldado e grande companheiro,
Que em Maquela cumpriu sua missão.
Tanto a ela te deste por inteiro,
Que te apagaste nesse ex-luso chão.

Trinta e quatro anos são volvidos,
E os entes queridos te reclamam...
Quanta saudade e dor em ais sentidos
Guarda a memória dos que por ti chamam.

Fui buscar tuas cinzas com respeito,
Para honrar a mensagem recebida
Dos teus e do Ramiro, Capitão.

E se à história presto humilde preito
Por te levar à última guarida...
Justino, eu te saúdo como irmão.

S. Paulo da Assunção de Luanda,
9 de Março de 1996

       João Afonso Bento Soares
            Major General
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Agressions sexuelles à la DPJ: une étude 
gardée partiellement secrète
Le gouvernement du Québec refuse de dévoiler les conclusions d’une étude sur 
la mixité dans les centres d’hébergement de la DPJ.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE
 Texte PHILIPPE TEISCEIRA-LESSARD

Deux mois après un blâme de la justice envers une DPJ responsable d’une 
fillette agressée sexuellement par des garçons dans un centre d’hébergement 
de Dorval, Québec refuse de dévoiler les conclusions d’une étude sur la mixité 
dans ce type d’établissement.

La version incomplète du document diffusée par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux révèle toutefois que plusieurs filles hébergées craignent effectivement d’être 
victimes d’agressions dans les établissements réunissant garçons et filles.

Deux chercheuses de centres jeunesse se sont penchées sur la question en 2015 : 
doit-on héberger ensemble les filles et les garçons en difficulté ou vaut-il mieux les 
séparer ? Leur étude demeure inédite, contrairement à plusieurs autres documents 
du même types réalisés dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Quand La Presse a demandé à en obtenir une copie, le Ministère a choisi d’en 
censurer toutes les recommandations : la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels permet 
au gouvernement, s’il le désire, de garder confidentiel tout avis rédigé par un 
spécialiste pour une durée de 10 ans. Impossible de savoir si Québec a suivi 
l’avis de ses spécialistes.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas répondu à un courriel 
de La Presse au sujet de cette situation.

Léa* avait 9 et 10 ans, en 2016-2017, lorsqu’elle a été agressée sexuellement 
à trois reprises en l’espace de quelques mois par des garçons de son âge (eux-
mêmes victimes de sévices sexuels dans le passé) dans un centre de réadaptation 
de Dorval. Elle était parfois la seule à être hébergée dans le foyer avec deux 
garçons qui lui ont infligé des sévices sexuels, a déploré le juge Jacques A. 
Nadeau, de la Chambre de la jeunesse.

« Le droit de la fillette à évoluer dans un environnement sécuritaire, protecteur et 
sécurisant [...] a à l›évidence été violé dans ce dossier », a écrit le magistrat. Le 
ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, s’est dit « attristé » par la situation 
et s’est rendu sur place après que le jugement a fait l’objet d’une couverture 
médiatique, en novembre dernier.

À la mi-décembre, le CIUSSS de l›Ouest-de-l›Île-de-Montéral, qui avait Léa sous 
sa garde, a expliqué que cet événement avait déclenché un important processus 
de vérification au sein de ses services, comprenant notamment une évaluation 
de chaque enfant hébergé et la fermeture temporaire du foyer en question.

Si les recommandations de l’étude concernant la mixité en centre jeunesse ont 
été gardées secrètes par le Ministère, la version du document rendue publique 
permet tout de même d’apprendre que les gestionnaires du réseau des centres 
jeunesse ont des opinions variables sur la mixité. « Dans les unités mixtes 
s›ajoute le risque de grossesses », notent les auteures après avoir discuté avec 
des cadres du réseau. Plusieurs d’entre eux semblent mieux accepter cette 
mixité chez les enfants que chez les adolescents.

Les chercheuses ont aussi rencontré 32 jeunes dans le cadre leur étude : ceux-
ci considèrent que la mixité a des impacts positifs et négatifs sur eux, « référant 
à son effet «normalisant» », mais aussi aux risques de relations sexuelles et de 
grossesses. « Plusieurs filles craignent les agressions sexuelles de la part des 
garçons », souligne l’étude.

* Prénom fictif
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“Fortuna de Fidel Castro supera a de 
algumas realezas.”
 
De acordo com a classificação da Revista Forbes dos 10 governantes 
mais ricos do mundo, a fortuna de Fidel Castro cresceu muito nos 
últimos anos, dado que em 2003 era estimada em 110 milhões. Dois 
anos depois (2005), cresceu para 550 milhões (uma quantia cinco vezes 
maior), segundo matéria da agência EFE divulgada no jornal uruguaio 
El Observador.

A sua fortuna chegou a 900 milhões em 2012, ou seja, seu património 
praticamente dobrou. “Nós supomos que ele tem o controle económico 
do país através de uma rede de empresas estatais, incluindo o Centro 
de Convenções, Cimex, lojas de varejo e a empresa Medicuba, que 
vende vacinas e outros produtos farmacêuticos produzidos em Cuba”. 
Parte da fortuna advém também da produtora de rum Havana Club, 
que foi vendida por 50 milhões de dólares à francesa Pernod Ricard. 
Segundo dizem especialistas, a cifra mencionada só pode ter sido 
reunida dessa forma.

Em 2012, o presidente cubano era o sétimo líder mais rico do mundo, 
segundo a Forbes. As rainhas Elizabeth da Inglaterra e Beatriz da 
Holanda ficaram abaixo de Fidel 
na classificação, cuja fortunas 
somadas foi estimada em 800 
milhões de dólares. Acima dele, 
porém, ainda estavam: rei da 
Arábia Saudita, Abdullah Bin 
Abdelaziz, que estava no topo 
da tabela, com 21 bilhões de 
dólares, seguido pelo sultão de 
Brunei, Hassanal Bolkiah, com 
20 bilhões; o Presidente dos 
Emirados Árabes Unidos, Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, com 19 
bilhões de dólares; o Emir de 
Dubai, Rashid bin Mohamad, 
com 14 bilhões, o príncipe de 
Liechtenstein, Hans-Adam, 
com 4 bilhões, ou Príncipe de 
Mônaco, Albert II, com um bilhão 
de dólares.

O estudo de 2012 aponta que Fidel passou para trás fortunas como: do 
presidente africano da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que somava 
600 milhões; da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, com US 500 milhões 
e, finalmente, da Rainha Beatriz da Holanda, com 270 milhões.

Como se explica a riqueza de Fidel Castro?

Grande parte dos frutos gerados pela economia cubana vai para os 
bolsos de Fidel, que com a outra parte paga a fidelidade dos generais 
que mantêm sob mão de ferro o povo cubano. Além disso, a venda 
do petróleo da Venezuela, 40% do turismo de negócios e a venda de 
moeda estrangeira na ilha tornaram-se monopólio absoluto dos irmãos 
Castro há várias décadas.

Mensalmente, os irmãos Castro apropriam-se de cerca de 30 milhões de 
dólares, segundo fontes de inteligência. Alguns exemplos do património 
de Fidel Castro: 30 mansões espalhadas pelo país; a casa onde Fidel 
mora, que tem sua réplica exacta no subterrâneo, que serve como 
abrigo antinuclear onde se pode, teoricamente, permanecer 12 meses 
sem sair e que o povo cubano desconhece; a frota de Mercedes Benz 
blindados de Fidel. Os irmãos também adquiriram um avião Iliuchin 
particular de mais de 100 milhões de dólares e outro VIP, que estão 
prontos 24 horas por dia para realizar a fuga da família no caso da 
queda do regime; seus helicópteros particulares; a ilha particular em 
Cayo Piedra, etc.

Ex-segurança de Fidel Castro revela vida luxuosa do ditador.

“Apesar do que sempre fala, Fidel nunca abandonou os confortos 
capitalistas, nem escolheu viver com austeridade. Muito pelo contrário, 
o seu modo de vida é de um capitalista sem limites”, diz o ex-guarda-
costas do “Comandante ” no livro “La Vie Cachee Fidel Castro”, com 
possível tradução de “A Vida Oculta de Fidel Castro”, segundo divulgado 
em matéria do Portal Conservador.

O livro escrito pelo jornalista francês Axel Gylden conta a história que 
nenhum idealista quer ouvir: o “paraíso socialista” é governado há 55 
anos por homens que vivem com luxos inimagináveis para muitos líderes 
de avançados países capitalistas.
 
Em entrevista ao The Guardian, Gylden adiantou alguns detalhes 
chocantes.
 
Por exemplo, o ex-presidente cubano vivia na ilha privada de Cayo 
Piedra, localizada ao sul da Baía dos Porcos. Conforme descrito por 
Sanchez, lá foi construído um Jardim do Éden.

Para sair desse paraíso para o resto de Cuba usa um iate de luxo, a 
Aquarama II, construído com madeira importada de Angola e quatro 
motores doados por Leonid Brezhnev, um dos últimos presidentes da 
União Soviética. Por terra, geralmente se movem em Mercedes-Benz.

Porém as propriedades de Castro, 
não estão limitadas a estas. Em 
Havana tem sua própria mansão, 
incluindo um Bangalore com 
porto, um centro médico, uma 
quadra de basquete e até mesmo 
uma pista para jogar boliche no 
telhado.

Entre outras extravagâncias, 
o ex-presidente sempre se 
move com uma escolta de dez 
seguranças. Dois deles devem 
ter o mesmo tipo de sangue e 
factor, a ser potenciais doadores, 
se necessário.

Além de fumar os melhores 
charutos cubanos, é um amante do uísque. Seu favorito é o caríssimo 
Chivas Regal, importado da Escócia.

As denúncias de Sánchez mostram que seu estilo de vida está longe 
de ser a negação de que sempre se vangloriou. Nas últimas décadas, 
ele passou como chefe de governo a acordar tarde e somente começar 
a trabalhar, depois do meio-dia. Quando era visitado por um de seus 
amigos, como o recentemente falecido Gabriel García Márquez, passava 
grande parte do dia em caça submarina em sua ilha particular.

“Era como um Deus. Eu degustava cada palavra que ele falava e 
acreditava em tudo que dizia , seguindo-o em todos os lugares e também 
teria morrido por ele.” Assim sentia Sanchez e muitos daqueles que 
serviram Castro.

Mas então eu percebi que muitas coisas estavam erradas. O líder sentia 
que “Cuba lhe pertencia.”

“Foi o seu amor pela maneira de ser semelhante a um proprietário de 
terras do século XIX. Para ele, a riqueza era um instrumento de poder, 
de sobrevivência política e de protecção pessoal”, diz ele. E eu continuei 
lembrando como ele guardava centenas de diamantes em uma caixa de 
charutos Cohiba, acrescenta: “Às vezes, Fidel tinha a mentalidade de um 
pirata do Caribe”.

“Esta é a primeira vez que alguém do círculo íntimo de Castro fala, 
alguém que fazia parte do sistema e foi testemunha ocular dos eventos 
que descreveu. Isso muda a imagem que temos dele. Não apenas seu 
estilo de vida contradiz suas palavras, mas colocam em questão a sua 
psicologia e motivações “, resume o autor do livro.

Castro: o revolucionário do povo e pelo povo!
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L’Apartheid Arabe a Tué un Enfant 
Palestinien

par Khaled Abu Toameh

Traduction du texte original: Palestinian Children: Victims of Arab Apartheid
•	 Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 

« des barrières légales persistantes interdisent l’accès des réfugiés pa-
lestiniens à 36 professions libérales ou salariées (médecine, agriculture, 
pêche, transports en commun) ... Pour travailler, les réfugiés palestiniens 
du Liban doivent obtenir un permis de travail renouvelé sur une base 
annuelle. Une loi modifiée en 2001, empêche les réfugiés palestiniens 
d’acquérir, de vendre ou de transmettre un bien immobilier au Liban. »

•	 Cette faute contre la solidarité a mis en lumière l’apartheid et les discrimi-
nation dont les Palestiniens sont victimes au Liban. Selon diverses asso-
ciations de défense des droits de l’homme, il n’est pas un aspect de la 
vie quotidienne des Palestiniens qui ne fasse l’objet d’une discrimination 
systématique. Le HCR souligne également que les Palestiniens du Liban 
n’ont pas accès aux services de santé publics libanais et dépendent pour 
leurs soins de l’UNRWA, des organisations à but non lucratif et du Crois-
sant-Rouge palestinien. Les écoles publiques libanaises sont également 
interdites aux enfants Palestiniens.

•	 Et toutes ces organisations internationales de défense des droits de 
l’homme et tous ces groupes propalestiniens à travers le monde qui 
affirment se préoccuper des souffrances des Palestiniens, que font-ils ? 
Garderont-ils le silence sur cette négligence mortelle qui, dans un pays 
arabe, a pénalisé Wahbeh parce qu’ils ne pourront la reprocher à Israël ?

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
(UNRWA) a nié toute responsabilité dans le décès d’un enfant palestinien de 
trois ans du camp de réfugiés de Nahr al-Bared au Liban. Les hôpitaux libanais 
ont refusé de le soigner, les parents étant incapables de couvrir les coûts de 
son traitement. Sur la photo : Le camp de réfugiés palestiniens Wavel au Liban, 
administré par l’UNRWA. (Source de l’image : Opérations européennes de 
protection civile et d’aide humanitaire / Flickr)

Mohammed Majdi Wahbeh, un enfant palestinien de trois ans originaire du 
camp de réfugiés de Nahr al-Bared, au nord du Liban, est la dernière victime 
de l’apartheid et de la politique discriminatoire ui ciblent officiellement les 
Palestiniens dans un pays arabe.

Wahbeh est mort le mois dernier parce que des hôpitaux libanais ont refusé de 
le soigner en raison de l’insuffisance financière de ses parents. Selon les médias 
libanais, un hôpital aurait exigé 2 000 dollars avant d’admettre le petit garçon. 
Le gamin est resté trois jours dans le coma sans qu’un hôpital ouvre ses portes, 
ceci parce que sa famille n’avait pas les moyens d’assumer le coût du traitement.
La mort d’un petit garçon palestinien à l’entrée d’un hôpital a déclenché la colère 
de nombreux Libanais et Palestiniens. S’adressant au ministre libanais de la 
Santé, Ghassan Husbani, le journaliste libanais Dima Sadek a écrit sur Twitter 

:« Monsieur le ministre, en tant que citoyens, nous vous posons la question : 
comment un enfant de trois ans a-t-il pu mourir à la porte d›un hôpital. Qui a 
bloqué son admission ? Quelle responsabilité porte votre ministère ? Depuis 
quand une maladie fait-elle la différence entre un enfant palestinien et un enfant 
libanais ? Quelle est votre responsabilité pour ce crime ? »

Neshan Der Haroutiounian, éminent journaliste et animateur de télévision, a 
partagé sur les réseaux sociaux une vidéo du cadavre du petit garçon sur un lit 
d’hôpital, sa grand-mère en pleurs à ses côtés. On voit et on entend, la grand-
mère se plaindre : « Personne ne se soucie de nous, Palestiniens ». Dans un 
tweet accompagnant la vidéo, le journaliste a écrit : « Ce garçon palestinien est 
mort au Liban. Il avait trois ans. »
Rabia Zayyat, une autre star des médias libanais, à twitté son indignation.« Oh 

mon Dieu ! Comment un enfant peut-il mourir à la porte d›un hôpital faute d›une 
poignée de dollars ? Si l›hôpital a refusé d›avoir pitié, un responsable administratif 
n›aurait-il pu se mobiliser pour débloquer une dépense qui aurait été dilapidée en 
fêtes ou en agapes ? Comment continuer à vivre dans un pays qui ne reconnaît pas 
les droits de l’homme ? »

Hussein Banjak, un citoyen libanais, a également exprimé son indignation et 
son dégoût :« Cet enfant a été tué dans mon pays, en temps de paix, par des 
personnes sans conscience. Il est mort pour 2 000 dollars – une somme qu›un 
responsable politique dépense en cravates, une somme que la femme de ce 
responsable dépense en chaussures, une somme que le fils de ce responsable 
politique dépense en eau de Cologne, une somme qu›un leader politique dépense 
pour un sac à main ou pour les médicaments de son chien. »

Le ministère libanais de la Santé a affirmé dans un communiqué que cet 
enfant palestinien avait déjà été admis dans trois hôpitaux différents, pour des 
opérations du crane. Wahbeh aurait ainsi été admis à l’Hôpital gouvernemental 
de Tripoli le 17 décembre. Et ses frais médicaux antérieurs ont été couverts par 
l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine 
(UNRWA) ajoute le communiqué. « Il est mort à l’intérieur de l’hôpital », a déclaré 
le ministère, niant que l’enfant soit mort à la porte de l’hôpital.

Le ministère affirme que l’UNRWA a refusé de couvrir les coûts de sa dernière 
admission à l’hôpital.

L’UNRWA, pour sa part, a nié toute responsabilité : ses représentants ont 
déclaré qu’une couverture financière et médicale avait été fournie au garçon. 
Selon l’agence, les médecins auraient tenté de transférer Wahbeh dans un autre 
hôpital, mais toutes les unités de soins pédiatriques intensifs du pays semblent 
avoir été en état de saturation.

Les Palestiniens du camp de Nahr al-Bared sont descendus dans la rue et en 
signe de protestation, ils ont brûlé des pneus et bloqué les routes en scandant 
des slogans contre l’UNRWA et les autorités libanaises.

La tragédie cet enfant palestinien n’est pas la première du genre au Liban. En 
2011, un autre petit garçon, Mohammed Nabil Taha, âgé de 11 ans, est également 
décédé à l’entrée d’un hôpital libanais. Là encore, les médecins avaient refusé 
son admission en raison de l’insuffisance financière de sa famille.

Cette faute contre la solidarité est un rappel de l’apartheid et de la discrimination 
que le Liban ainstitué contre les Palestiniens. Presque toutes les organisations 
de défense des droits de l’homme dénoncent les discriminations systématiques 
infligées aux Palestiniens y dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. 
Toutes les professions leur sont interdites, y compris la médecine et les transports.
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR):

« ... des barrières légales bloquent l’accès des réfugiés palestiniens à 36 professions 
libérales ou salariées (notamment en médecine, agriculture, pêche et transports 
publics). La règlementation limite également l›accès des réfugiés palestiniens 
au Fonds national de sécurité sociale. Seuls les réfugiés palestiniens dotés d›un 
permis de travail sont autorisés à accéder au marché du travail et leur permis doit 
être renouvelé sur une base annuelle. Une loi votée en 2001, interdit aux réfugiés 
palestiniens d’acquérir, de vendre ou d’hériter de biens immobiliers au Liban. »

En outre, souligne le HCR, les Palestiniens du Liban sont privés d’accès aux 
services de santé libanais. Pour leurs soins, ils dépendent principalement de 
l’UNRWA, d’associations à but non lucratif et du Croissant-Rouge palestinien. 
Les enfants palestiniens ne peuvent légalement être inscrits dans des écoles 
publiques libanaises.
Les dirigeants libanais vivent dans le déni et le mensonge. Non seulement ils nient 
les discriminations et l’apartheid que leur pays arabe inflige aux Palestiniens, 
mais ils pointent un doigt accusateur contre Israël. Plusieurs dirigeants libanais, 
dont le président Michel Aoun, continuent d’accuser Israël de pratiques « racistes 
» à l’encontre des Palestiniens.

Ces accusations représentent un sommet d’hypocrisie de la part d’un pays arabe qui 
refuse aux Palestiniens les droits les plus élémentaires. Accuser Israël permet aux 
dirigeants du régime d’apartheid libanais de se défausser des mauvais traitements et 
des discriminations qu’ils infligent aux Palestiniens présents sur leur sol.

Un pays qui refuse un traitement médical urgent à un enfant de trois ans n’a pas 
le droit de mentir au monde entier en affirmant qu’il soutient les Palestiniens et leur 
cause.
Enfin, la même question se pose à chaque nouvelle tragédie : où sont toutes les 
organisations internationales de défense des droits de l’homme et que font tous 
ces groupes propalestiniens qui, partout dans le monde, feignent de se préoccuper 
des souffrances des Palestiniens ? Resteront-ils silencieux sur la maltraitance 
infligée à Wahbeh, mort dans un pays arabe sans que la responsabilité d’Israël 
soit engagée ?
Khaled Abu Toameh, journaliste primé basé à Jérusalem, est membre du Shillman 
Journalism Fellow du Gatestone Institute.
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A Bandeira Nacional a servir de alcatifa !
 
 Como pode existir alguém que se atreva a fazer esta “decoração”?

O Hotel Torel Avantgarde, um hotel boutique de cinco estrelas no coração da 
cidade do Porto, fez uma escolha inusitada como tapete da recepção. 

Turistas nacionais e estrangeiros são convidados a pisar a bandeira de Portugal 
assim que entram no hotel.

O Decreto-Lei 150/87 diz sobre a Bandeira Nacional que é o “símbolo da Pátria, 
representa a soberania da Nação e a independência, a unidade e a integridade 
de Portugal, devendo ser respeitada por todos os cidadãos, sob pena de sujeição 
à cominação prevista na lei penal”

Um trabalho da empresa Ferreira de Sá, em Espinho, para o hotel, está a causar 
alvoroço nas redes sociais .

Isabel Sá Nogueira, designer de interiores do espaço, revelou ao “Espaços 
& Casas” que o tapete “foi bastante polémico.O “símbolo da Pátria e orgulho 
nacional debaixo dos pés de toda a gente que por ali passa ou utiliza aquele 
espaço”, lamenta . 

“Será que ninguém se lembrou que pisar uma bandeira Nacional é o pior ultraje 
que se pode fazer ao Estado que essa bandeira representa? Será que não viram 
ainda os diversos filmes de protesto onde quando se quer humilhar um Estado, 
uma Nação ou um Povo, a primeira coisa que fazem é pisar a Bandeira desse 
Estado, Nação ou Povo?”, escreveu o coronel Duarte Costa no Facebook. 

O coronel Duarte Costa foi uma das vozes que utilizou o Facebook para manifestar 
o seu desagrado perante a escolha decorativa do Hotel Torel Avantgarde, um 
hotel boutique de cinco estrelas no coração da cidade do Porto.

“Ver a Bandeira Nacional transformada e tapete, usada como vulgar capacho, 
fere-me no meu mais íntimo âmago de cidadão Português. Sim, devia ser 
proibido. Sim é uma falta de respeito punida por lei. Sim senti-me envergonhado. 
Sim este meu Portugal merecia melhor…”, escreveu Costa.

A bandeira nacional portuguesa como tapete da recepção de um hotel no Porto 
está a deixar as redes sociais em alvoroço. A escolha – ultrajente e no mínimo 
insólita – é um artigo de decoração da empresa Ferreira de Sá.

Estamos a tirar o valor às palavras

Quando se banalizam palavras como “fascismo” está-se a esgotar o arsenal de 
recursos para o travar.

Por Manuel Carvalho/Pub

Quem lesse o título do manifesto subscrito por 35 organizações e 271 
personalidades que ontem o PÚBLICO divulgou teria todas as razões do mundo 
para temer a iminência de um golpe de estado ou os primeiros passos de uma 
revolução. “O racismo e o fascismo não passarão!”, lia-se no título do manifesto, 
com ponto de exclamação e tudo para reafirmar a gravidade o sentido de 
urgência da mensagem.

Apesar do tom dramático da mensagem, a agenda noticiosa não deu conta de 
qualquer manobra militar, de qualquer tentativa de assalto de putschistas ou de 
um vago sinal de ataque ao sistema partidário, à Constituição ou aos pilares 
da Justiça. O que dominou a actualidade deste país cada vez mais propenso 
à infantilização e ao dramatismo sem correspondência foi um telefonema em 
directo do chefe de Estado para uma conhecida apresentadora de televisão.

A preocupação dos signatários do manifesto com o incidente que os mobilizou 
não é só compreensível como legítima. Tolerar que uma estação de televisão de 
sinal aberto entreviste um homem com o currículo criminal de Mário Machado, 
um homem que jamais pediu perdão às suas vítimas ou deu qualquer sinal de 
reabilitação para uma vida social ou política decente, é lamentável, como já aqui 
escrevemos.

Mas uma coisa é criticar uma decisão irreflectida ou até negligente e irresponsável, 
como já o fizemos, outra é ver no processo mais uma porta aberta para a vitória 
do fascismo. Quanto mais não seja porque essa atitude dá a Mário Machado e 
à dúzia e meia de extremistas que o acompanham um poder que está longe de 
ser real.

Quando se banalizam palavras como “fascismo” está-se a esgotar o arsenal de 
recursos para o travar. E em Portugal nota-se cada vez mais que se rotula com 
a chancela do fascista ou do comunista (no sentido estalinista do termo, com 
purgas e assassinatos de dissidentes) a quem simplesmente pensa de forma 
diferente - Passos Coelho foi alvo do insulto e António Costa não lhe escapa.

Mário Machado revela tiques fascistas, é certo, mas faz parte de uma minoria 
sem qualquer poder efectivo ou representatividade política. Dá-lo como arauto 
de um movimento de fundo que ameaça as instituições deprecia o perigo do 
fascismo e torna-o corriqueiro. Se para nossa desgraça um dia o fascismo 
puro e duro estiver mesmo ao virar da esquina, que palavra vamos usar para o 
denunciar e combater?

Será que o tipo nasceu em Portugal?
  
No Brasil apanharam um tipo em flagrante, roubando galinhas num galinheiro e 
levaram-no para a esquadra. (texto adaptado do “brasileiro”).

P (polícia )- Que vida mansa, hein, vagabundo? Roubando galinhas para ter o 
que comer sem precisar trabalhar. Vai para a cadeia!
L (ladrão)  - Não era para mim não. Era para vender.
P - Pior, venda de artigo roubado. Concorrência desleal com o comércio 
estabelecido. Sem-vergonha!
L -  Mas eu vendia mais caro.
P -  Mais caro?
L - Espalhei o boato que as galinhas do galinheiro eram “bichadas”(?) e as 
minhas galinhas não. E que as do galinheiro punham ovos brancos enquanto as 
minhas punham ovos castanhos.
P - Mas eram as mesmas galinhas, safado.
L - Os ovos das minhas eu pintava-os.
P - Que grande pilantra... (mas já havia um certo respeito no tom do delegado 
policial...)
P - Ainda bem que tu vais preso. Se o dono do galinheiro te pega...
L - Já me pegou. Fiz um acerto com ele. Comprometi-me a não espalhar mais 
boatos sobre as galinhas dele, e ele comprometeu-se a aumentar os preços 
dos produtos dele para ficarem iguais aos meus. Convidamos outros donos de 
galinheiros a entrar no nosso esquema. Formamos um oligopólio. Ou, no caso, 
um ovigopólio..
P - E o que faz você com o lucro do seu negócio?
L - Especulo com o dólar. Invisto alguma coisa no tráfico de drogas. Comprei 
alguns deputados. Dois ou três ministros. Consegui exclusividade no suprimento 
de galinhas e ovos para programas de alimentação do governo e super facturo 
os preços.

O chefe polícia mandou pedir um cafezinho para o preso e perguntou se a 
cadeira estava confortável, se ele não queria uma almofada. Depois perguntou:
P - Doutor, não me leve a mal, mas com tudo isso, o senhor não está milionário?
L - Trilionário. Sem contar o que eu sonego de Imposto de Renda e o que tenho 
depositado ilegalmente no exterior.
P - E, com tudo isso, o senhor continua roubando galinhas?
L - Às vezes. Sabe como é...
P - Não sei não, Excelência. Explique-me.
L - É que, em todas essas minhas actividades, eu sinto a falta de uma coisa. 
O risco, entende? Daquela sensação de perigo, de estar fazendo uma coisa 
proibida, da iminência do castigo. Só roubando galinhas eu me sinto realmente 
um ladrão, e isso é excitante. Como agora fui preso, finalmente vou para a 
cadeia. É uma experiência nova.
P - O que é isso,  Excelência? O senhor não vai ser preso não!
L - Mas fui apanhado em flagrante saltando a cerca do galinheiro!
P - Sim. Mas primário, e com esses antecedentes...e respectivas equivalências....
Prof. DOUTOR...preso ???...Nem pensar!!

                                               Autor desconhecido
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Rester vivants
« À l’extrême gauche comme à droite, on raille encore cette posture-là. Celle 
du bourge, plus ou moins tenaillé par la culpabilité, qui vote et milite pour une 
gauche que le cliché prétend tartinée de caviar. »

Par David Desjardins - Photo : Daphné Caron / Act 

Enfant, comme j’étais bien né et n’avais besoin de rien, mes rêves étaient surtout 
peuplés de désirs. D’amitiés, d’expériences, de choses. Beaucoup de choses. 
Comme le personnage de Ricardo Trogi dans son film 1984 : la trame de mes 
envies se déclinait dans les pages d’un catalogue.

Nous venons de la même banlieue. Pas de la même classe sociale. J’ai grandi 
parmi les bourgeois. Adolescent, mes convictions politiques n’avaient donc 
pas pour terreau la souffrance, mais germaient dans le confort, et peut-être 
un peu la mauvaise conscience qu’engendre le privilège. Mon père m’appelait 
« l’anarchiste de Cap-Rouge » pour mieux se moquer du décalage entre mes 
aspirations gauchisantes et un code postal qui suintait l’élitisme.

Je tenais pourtant de lui et de ma mère cette contradiction. L’idéal d’une société 
plus juste qui n’avait pas, me semblait-il, à tremper dans la misère pour être 
valable.

À l’extrême gauche comme à droite, on raille encore cette posture-là. Celle 
du bourge, plus ou moins tenaillé par la culpabilité, qui vote et milite pour une 
gauche que le cliché prétend tartinée de caviar. Comme s’il fallait abandonner 
entièrement son confort pour rêver à un monde meilleur.

Tout cela pour dire que je viens d’un milieu aisé qui rêve à des choses, mais pas 
seulement. Autrefois, c’était à un pays. Cette idée-là englobait une autre vision 
du monde, plus juste. Elle s’est diluée dans l’affairisme ambiant, dirait-on. Dans 
l’idée d’une société où le prix le plus bas fait loi.

C’est d’ailleurs le message envoyé par l’électorat le 1er octobre dernier.

Un message cependant ambigu, dissonant. Une déferlante bleu pâlot. Couleur 
délavée d’une identité commune cependant soluble dans le service après-
vente et le clientélisme. Mais la carte électorale s’est aussi constellée de taches 
orangées, qui font croire que le désir d’autre chose que de choses émerge de 
notre continent de plastique.

Les Jean-François Lisée et autres Denise Bombardier m’ont bien fait rire en 
brandissant les épouvantails marxistes pendant la campagne électorale. Je 
connais des tas de gens qui ont voté pour Québec solidaire, mais qui ne savent 
même pas ce qu’est « L’Internationale » et qui n’ont pas lu une ligne du Kapital. 
Ils ne sont pas prêts non plus à renoncer à l’économie de marché.

Des pelleteurs de nuages ? Pas tellement, comme dirait la madame du premier 
débat télévisé à Radio-Canada. Le rêve qui nourrit le concept de justice sociale 
est viable économiquement. Ils le savent. Ils font donc taire la petite voix qui leur 
dit de sauver leur peau et de jouir maintenant, sans penser à demain. Ils savent 
que la paix sociale, mais aussi que la santé économique, passe par le nécessaire 
remplissage du fossé entre les classes.

Des hypocrites ? C’est plus compliqué que ça. C’est une posture parfois difficile 
à tenir, entre le conformisme d’un mode de vie et le désir de vivre autrement 
qu’à crédit, sur le dos des plus faibles. Mais ça peut aussi être assez simple. En 
commençant par voter autrement. Donc pas comme on achète des pneus d’hiver, 
en attendant le rabais postal qui viendra récompenser l’électeur au moment de la 
déclaration de revenus. Pour cela, il faut simplement partager la conviction que 
ces quelques dollars qu’on pourrait flamber pour faire rouler à vide une économie 
de surface font plus de chemin lorsqu’on les multiplie afin de tisser des mailles 
plus serrées au filet social.

Ce sont des bourgeois, oui. Ils ne s’en cachent pas, même si leur richesse 

les encombre un peu, parfois. Alors ils se font croire qu’ils sont différents. Ils 
voyagent autrement qu’en tout compris ou en auto de l’année. Ils mangent bio 
et se font un potager dans la cour. Ils ne sont pas moins capitalistes pour autant. 
Mais ils cultivent aussi quelque chose comme une conscience. Appelez-les des 
bobos, ils s’en fichent. Je le sais, parce que j’en suis. Je n’ai rien à faire des 
étiquettes méprisantes que nous accolent les supra-gauchistes ou les cyniques 
d’une droite à genoux devant un gros bon sens qu’ils dévoient à l’envi.

Le Québec a voté pour du changement. Surtout « cosmétique », dans la majorité. 
Mais il y a cette frange orange qui s’est mise en tête d’enfin aligner son geste sur 
ses désirs profonds, sur un besoin de sens, et sur l’appel à l’aide d’un avenir qui 
nous regarde arriver avec appréhension.

Nous sommes des milliers à choisir ce chemin tortueux. La voie de la complexité, 
de l’écartèlement, des paradoxes. Mais surtout, nous sommes portés par une 
idée forte. Un désir qui transcende les autres, pourfend les clichés et anéantit le 
fatalisme.

Une nation qui cesse de rêver et n’obsède que sur la fin du mois ou la « fin du 
moi » est déjà morte.

Nous avons choisi de rester vivants.

Brésil : l’assassinat de Marielle Franco lié 
à des enjeux fonciers

© AFP / DANIEL RAMALHO

L’élue brésilienne Marielle Franco, assassinée en mars à Rio, a été tuée 
par des groupes criminels car elle menaçait leurs intérêts dans des affaires 
d’appropriations foncières illégales, a indiqué vendredi un responsable de la 
sécurité de l’État de Rio.

«Elle se battait dans une zone de Rio contrôlée par des miliciens, où des intérêts 
économiques de toutes sortes sont en jeu», a expliqué le général Richard Nunes, 
secrétaire à la Sécurité publique pour l’État de Rio, dans un entretien au quotidien 
Estado de S. Paulo.

«Ce qui a conduit à l’assassinat de la conseillère municipale et de son chauffeur, 
c’est la perception qu’elle mettrait en danger les intérêts de ces groupes criminels 
dans ces zones» de l’ouest de Rio, a ajouté M. Nunes.

Selon le général, les milices, des groupes para-policiers formé d’agents ou d’ex-
agents de sécurité, ont de nombreux intérêts fonciers dans les favelas. «Il y a de 
graves problèmes d’urbanisation et d’occupation de terres», notamment dans les 
quartiers ouest de Rio, a-t-il souligné.

Marielle Franco se battait pour «sensibiliser» les gens de ces quartiers sur la 
question de la propriété foncière. «Cela a causé de l’instabilité et c’est là que 
arrivons» à son assassinat, a ajouté M. Nunes.

Marielle Franco, une conseillère municipale de Rio de Janeiro fortement engagée 
contre le racisme, l’homophobie et la violence policière a été abattue dans sa 
voiture avec son chauffeur le soir du 14 mars, à l’âge de 38 ans.

Depuis, plusieurs suspects ont été arrêtés, mais l’enquête piétine.

Les autorités fédérales soupçonnent notamment l’existence d’une organisation 
de «fonctionnaires et miliciens» qui cherchent à bloquer l’enquête sur le meurtre. 
Une deuxième enquête sur ces soupçons a été ouverte.

Jeudi, la police civile de Rio a lancé plusieurs mandats d’arrêt et ordonné des 
perquisitions.

Le conseiller municipal Marcello Siciliano, soupçonné d’avoir planifié l’assassinat 
avec un ancien policier, a été interrogé vendredi.

Un rapport de la police civile de Rio, diffusé jeudi dans la presse, a aussi révélé 
que des miliciens avaient élaboré un plan pour assassiner le député Marcelo 
Freixo (PSOL, gauche), mentor politique de Marielle Franco et promoteur d’une 
enquête parlementaire qui, en 2008, avait démasqué les puissantes milices.
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2019 A LUTA CONTINUA NA PÁTRIA DE 
VOLTAIRE
Ausente por motivos pessoais aqui estou de regresso desejando a todos os 
meus compatriotas, um Ano Bom, nesse País de sonho que é o Canadá.

Aqui, e porque estou a escrever para leitores bilingues, cuja uma das origens 
genéticas provém da pátria de Voltaire, quero referir as contestações violentas, 
que continuam numa França, onde em cada sábado os tumultos populares, 
crescem, não só em Paris mas também em Bordéus, Ruão, Caen, Nantes e em 
muitas outras cidades da pátria Gaulesa.

Desta vez refiro que muito mais de 50 mil coletes amarelos, que continuam 
numa luta reivindicativa, ao Presidente Macron, que continua a fazer ouvidos de 
« Mouco». Eu até gostaria de saber por quanto tempo? 

Á espreita está a Madame Le Pen, pronta para ser Presidente e conduzir a 
França Democrática e Livre a um Governo de extrema direita.

Citando o prestigiado «Le Monde» se as eleições fossem hoje, Madame Le Pen 
seria a Presidente, isto sem qualquer duvida.

E depois? Depois poderia haver uma nova tomada da Bastilha e consequências 
de enorme gravidade poderiam vir a existir.

Em França, os ideais de luta mantêm-se, sendo mesmo um exemplo para todo 
o Mundo. 

Mas atenção o que aí vem poderá ser trágico, e eu não sou o « Nostredamus».

LIVROS DE REFERÊNCIA
1-A BORBOLETA QUE NÃO SABIA 
VOAR-CHIADO EDITORA

Obra aconselhada a jovens de 4 a 6 
anos, tem a autoria de Ana Margarida d’ 
Assis, com ilustrações de Ana Guedes 
da Costa. São histórias de encantar, 
com grande expressividade, que 
aconselhamos a pais e a professores. 
Esta é uma edição de grafismo muito 
cuidado, a não perder.

2-POESIA TARDIA-ATELIER PERA 
DOCE

Madalena Natário é uma poetisa que 
recentemente escreveu este titulo, 
que é muito bonito e que tem imagens 
excelentes. O livro por decisão da 
autora, doa os seus direitos á Liga 
Portuguesa Contra o Cancro.
Alguns poemas são excelentes, 
enriquecendo esta obra. Aconselhamos 
a sua leitura.

3-QUE ÉS EL CINE?-UNIVERSIDADE 
DE VALLADOLID

Esta obra extensa inclui os textos 
conotados com a Sétima Arte, inseridos 
nas comunicações feitas recentemente 
no IX Congresso Internacional de 
Análise Textual do Cinema. A obra 
inclui a comunicação de um Professor 
Português, Júlio Rebelo, Doutorando 
da Universidade de Évora, sobre o 
realizador nipónico Kawase. Um livro 
muito extenso destinado  a  Filósofos 
da Sétima Arte, mas não só.

Armando Rebelo

Quand Archimède eut son épiphanie
On ne finira jamais de s’extasier devant l’une des plus célèbres et concrètes 
formules mathématiques : la très fameuse poussée d’Archimède.

 Par Aurélie Jean| Le Point.fr

Équilibre des liquides : principe d›Archimede (poussée des corps dans l’eau). En 
prenant son bain, Archimède de Syracuse (287 av. J.-C.-212 av. J.-C.) remarqua 
que sa jambe pesait plus lourd hors de l’eau que dans l’eau et s’écria « Eurêka ! 
» Illustration anonyme de 1925. Collection privée.

Alors que nous espérons tous en secret obtenir la fève dimanche prochain pour 
nous autoproclamer reine ou roi, il y a une épiphanie qu’on ne fêtera pas, et c’est 
fort dommage. Cette épiphanie est sûrement la plus connue de l’Histoire après 
celle des rois mages, c’est l’épiphanie du scientifique Archimède et son fameux 
Eurêka ! Ce cri, preuve d’un sentiment d’exaltation d’Archimède en réponse à 
l’une de ses plus grandes découvertes, est encore aujourd’hui la marque d’une 
compréhension spontanée des choses. La légende raconte même qu’Archimède 
aurait eu cette révélation et cet orgasme intellectuel dans son bain. Peu importe 
la réalité des faits, il est temps de comprendre les origines scientifiques de 
l’épiphanie d’Archimède pour en apprécier le cri : Eurêka !

Archimède de Syracuse, désigné comme l’un des plus grands mathématiciens 
de l’Antiquité, a donné son nom à la fameuse poussée d’Archimède qu’il a lui-
même découverte au IIIe siècle av. J.-C. L’histoire retiendra qu’Archimède, 
alors dans son bain, aurait compris les lois physiques qui sont à l’origine de 
la flottabilité des objets immergés, même partiellement, dans l’eau. Sans le 
savoir, vous avez vous-même déjà expérimenté ces lois. En plongeant au fond 
d’une piscine de quelques mètres de profondeur, vous avez sûrement ressenti 
une plus forte pression de l’eau sur votre corps, vous avez ressenti ce qu’on 
appelle la pression hydrostatique. Cette pression augmente linéairement avec 
la profondeur. Écrit autrement, la pression hydrostatique est plus importante à 
dix mètres de profondeur qu’à quelques centimètres de la surface. Les amateurs 
de plongée sous-marine le savent bien, car ils doivent remonter à la surface 
par paliers d’équilibrage pour éviter une différence de pression trop brutale pour 
l’organisme. La pression hydrostatique est également fonction de l’intensité de 
la pesanteur terrestre. Vous avez bien lu, vous flottez dans l’eau, car la gravité 
vous attire au sol, étrange ? Pas vraiment, et c’est Archimède qui l’explique par 
sa poussée.

Vous ne prendrez plus vos bains de la même manière.

Debout au fond de la piscine, votre corps est attiré vers la surface, car la pression 
de l’eau exercée sur le bas de votre corps est supérieure à celle exercée sur le 
haut de votre corps. Cette différence de pression engendre une force résultante 
verticale dirigée vers le haut qui vous entraîne aux bords du bassin. Eurêka ! 
Vous subissez la poussée d’Archimède. Après quelques recherches, Archimède 
exprime la loi mathématique de cette poussée pour en calculer la valeur. Elle 
s’obtient par le produit de la masse du volume d’eau déplacé et de la valeur du 
champ de pesanteur terrestre. Pour obtenir la masse d’eau dite « déplacée », 
on multiplie le volume immergé de l’objet par la masse volumique de l’eau. Car, 
dans la piscine, vous occupez un espace initialement occupé par l’eau qui a dû 
se déplacer pour vous faire honneur.

Vous ne prendrez plus vos bains de la même manière, et vous plongerez dans 
le grand bassin certainement avec quelques réflexions métaphysiques. Si, par 
le plus grand des hasards ou sur un malentendu sagement organisé, vous 
devenez roi ou reine dimanche prochain, ayez une pensée pour Archimède dont 
l’épiphanie mériterait également une célébration annuelle !
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Comment Stimuler Facilement Votre 
Energie 
Lorsque Vous Avez Plus De 45 Ans

À 40 ou 50 ans, personne ne s’attend à ce que vous ayez le même niveau 
d’énergie que celui que vous aviez à l’adolescence et dans la vingtaine. Ralentir 
avec l’âge est normal, mais la fatigue chronique et extrême ne l’est pas. Vouloir 
plus d’énergie est une preuve de vitalité et une saine appréciation de la vie. Il 
existe de nombreuses manières simples d’augmenter votre niveau d’énergie et 
d’améliorer votre santé globale.

Être et rester actif

Soulignant que vous faites régulièrement de l’exercice peut améliorer votre force 
et augmenter votre niveau d’énergie, selon l’Institut national du vieillissement. 
Vous n’avez pas besoin de faire beaucoup de sport pour obtenir des avantages – 
30 minutes d’exercice d’intensité modérée, presque tous les jours de la semaine, 
suffisent pour faire une différence positive. La marche rapide, le jardinage, la 
danse, le vélo et jouer activement avec vos petits-enfants comptent tous. Si vous 
n’êtes pas déjà actif, commencez lentement, avec des séances d’entraînement 
faciles de 10 ou 15 minutes, et développez des activités plus stimulantes.

Frapper les draps

Selon Julie K. Silver, médecin à la faculté de médecine de Harvard, le 
vieillissement est le facteur le plus important qui affecte votre rythme de sommeil. 
Cela signifie que votre risque d’insomnie augmente avec l’âge, et même si 
vous n’êtes pas insomniaque, vous passerez probablement moins de temps en 
sommeil profond. Cependant, il est essentiel de bien dormir la nuit pour maintenir 
un niveau d’énergie sain pendant la journée. Silver recommande de ne pas faire 
la sieste, ce qui peut vous fatiguer la nuit. Au lieu de cela, prenez des mesures 
pour adopter un emploi du temps moins chargé et réduisez vos responsabilités 
quotidiennes. Dormir à la même heure chaque nuit et après une routine nocturne 
peut également aider à améliorer la qualité et la quantité du sommeil.

Bien manger

Le lien entre ce que vous mangez et l’énergie que vous ressentez n’est pas 
toujours évident, mais c’est là. Manger des aliments sains et riches en nutriments 

favorise une meilleure vitalité et des niveaux d’énergie plus élevés – mais lorsque 
vous êtes fatigué et que vous manquez d’énergie, vous aurez plus de risques 
de vous inquiéter des aliments sucrés et salés qui contiennent peu d’éléments 
nutritifs. Combattez les fringales en gardant à portée de main des aliments riches 
en nutriments. Goûtez aux fruits et légumes frais, aux noix, au yogourt ou aux 
œufs durs. Selon l’AARP, vous pouvez également bénéficier d’une meilleure 
énergie si vous mangez des repas moins nombreux, plus petits et plus riches en 
protéines tout au long de la journée.

Drapeaux Rouges

Selon une étude publiée en 2007 dans “Journals of Gerontology”, les personnes 
âgées constamment fatiguées ont davantage de problèmes de santé, 
d’hospitalisation, de soins à domicile et de visites au service des urgences. Si les 
niveaux d’énergie que vous signalez sont graves et que de simples changements 
ne semblent pas faire de différence, vous pouvez présenter les symptômes 
suivants: arthrite, maladie pulmonaire, anémie, apnée du sommeil, problèmes 
cardiaques et rénaux ou dépression. Pour éliminer toute cause médicale de 
fatigue, consultez votre médecin pour un bilan de santé.

Crimes de guerre: arrestation en Bosnie
Sarajevo

Un commandant de l’armée bosniaque pendant l’une des Guerres de Yougoslavie, 
le général Ramiz Drekovic, a été arrêté mercredi pour des soupçons de crimes 
de guerre.

L’ancien militaire maintenant âgé de 62 ans a été arrêté dans la région de 
Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.

Les procureurs reprochent au général à la retraite d’avoir ordonné le 
bombardement sans discernement d’une communauté bosniaque habitée par 
des Serbes pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine qui a sévi de 1992 à 1995. 
Le bombardement avait coûté la vie à un enfant et avait fait plusieurs blessés.

En ordonnant ce bombardement, le général Drekovic a violé les conventions 
de Genève sur la protection des civils pendant les conflits armés, selon les 
procureurs bosniaques.

Près de 100 000 personnes ont péri et des millions d’autres ont été déplacées 
pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, liée à l’éclatement de la Yougoslavie. 
Elle a opposé la communauté musulmane bosniaque, des Serbes et des Croates 
vivant en Bosnie-Herzégovine.

Pendant les années 1990, les guerres de Yougoslavie ont aussi sévi en Croatie, 
en Slovénie et au Kosovo.
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Colaboração especial

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

Prisioneiros 
da 
Guerra da Índia

Vasco da Gama chega a Calicute
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Intróito

Todos os anos no dia 19 de Dezembro a Associação Nacional dos Prisioneiros 
de Guerra relembra com um cerimonial no Monumento aos Combatentes do 
Ultramar o aniversário da invasão do Estado Português da Índia por soldados 
da União Indiana, com elocuções do Presidente da Associação, de antigos 
prisioneiros e convidados, com deposição de coroa de flores, e chamada dos 
mortos em Goa, Damão e Diu .
Em 2018  a  19 de Dezembro , como sempre, foi evocado o  57º aniversário da 
Invasão do Estado Português da Índia pelas forças armadas da União Indiana 
com a reunião dos ainda disponíveis prisioneiros de guerra da antiga India Portu-
guesa e famílias , no Museu do Combatente / Forte do Bom Sucesso em Belém.

O  Sr. Fausto Diabinho, Presidente da Associação Nacional dos Prisioneiros de 
Guerra presidiu a cerimónia, sendo, como usual,  o Sr. Jorge Vaz da mesma 
Associação, e marcaram presença o Coronel Romero , Vogal da Liga dos Com-
batentes em representação do Sr. General Chito Rodrigues, Presidente da Liga, 
que se encontrava ausente em serviço no Lar de Estremoz, o Professor Dr. 
Aires de Oliveira, Professor no Departamento de História da Universidade Nova 
de Lisboa, Presidente do Instituto de História Contemporânea e autor de vários 
trabalhos nos domínios do Colonialismo, Descolonização e Relações Anulo-Por-
tuguesas”, que foi também orador, a Arquitecta Dª Fernanda Paraíso, autora de 
diversos trabalhos sobre os prisioneiros de guerra na Índia, entre os quais con-
tamos “SURRENDER” , programa de quatro episódios para a RTP.

Na Capela do Combatente, foram proferidas as alocuções relativas ao evento 
pelo Sr. Diabinho e Dr. Aires de Oliveira, e em seguida o grupo dirigiu-se para o 
Monumento aos Combatentes do Ultramar onde foram chamados os nomes dos 
prisioneiros de guerra caídos na Índia, respondendo a audiência emocionada 
“PRESENTE”, sendo feita uma menção de elogio ao Sr. Candeias, recentemen-
te falecido, que durante anos trabalhou também diariamente com o Sr. Vaz na 
Associação Nacional dos Prisioneiros de Guerra, cujas instalações funcionam 
no edifício da Liga dos Combatentes, dando vida ao trabalho de manter as in-
formações, a ligação com os sócios e a participação e preparação dos eventos .

Após este momento sempre comovedor foi deposta a coroa de flores no Monu-
mento aos Combatentes do Ultramar acabando a cerimónia com os toques a 
mortos e alvorada. 

Isabel martins 29 de Dezembro de 2018
UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DA INVASÃO DA ÍNDIA E DOS 
PRISIONEIROS DE GUERRA
As jornalistas Francisca Gorjão Henriques em Dezembro 2011,  Ana Trocado 
Marques do JN em Maio de 2008, o Dr. Diogo Roque Moço na sua tese de 
mestrado de 2012 , tese acompanhada pelo Dr. António Ventura, e o Aspirante 
Aluno Cavalaria Marco António Veterano Domingos da Academis Militar, no seu  
Relatório Científico Final do Trabalho de Investigação Aplicada Lisboa, Maio de 
2017, orientado pelo  Coronel de Artilharia Vítor Marçal Lourenço pegaram no 
tema e desenvolveram-no profundamente.

“ As forças militares da UI são referidas por vários autores como tendo um 
enorme potencial de combate, relativamente às forças militares do EPI. Desde 
1947 a probabilidade de um confronto entre as forças não foi uma hipótese 
muito presente, mas nunca foi totalmente esquecida. No mês de Dezembro 
surgiu então esse momento, em que efetivamente as forças do EPI tiveram de 
reagir perante um inimigo com capacidades muito diferentes e com uma grande 
quantidade de meios, homens e o mais importante, motivados por uma causa 
nacional. As forças da UI sob o comando do Major General Kunhiraman Palat 
Candeth, comandante da 17ª Divisão de Infantaria e comandante das forças 
invasoras do EPI, em Dezembro iniciaram a mobilização de meios para realizar 
uma ofensiva contra o EPI. Ao seu dispor, o Major-General tinha uma Brigada 
Pára-quedista, constituída por dois Batalhões de Pára-quedistas, dois Batalhões 
de Infantaria Sikh37, um Grupo de Carros de Combate Médios e um Grupo de 
Artilharia Ligeira. Tinham também uma Divisão de Infantaria constituída por um 
Batalhão de Pára-quedistas, um Batalhão de Infantaria Sikh, um Grupo de Carros 
de Combate Médios, um Esquadrão de Carros de Combate Ligeiros “Sherman”, 
dois Grupos de Artilharia Ligeira e um Grupo de Artilharia Pesada. Tinha também 
constituído uma força mista de escalão Batalhão com duas Companhias de 
Infantaria e um Esquadrão de Carros de Combate Ligeiros. (Couto F. C., 1961) 
Como forças de apoio dispunha de Força Aérea guarnecida por 12 aviões 
bombardeiros “Camberra”, 24 caças e caças-bombardeiros “Vampire”, 20 aviões 
“Vikrant” em reserva num porta-aviões ao largo de Mormugão e helicópteros 
médios e ligeiros. As forças navais eram representadas por um Porta-Aviões 
“Vikrant”, um Cruzador denominado por “Mysore”, onde se encontrava o 
Comando Naval Indiano, um “Destroyer” 41 , oito Fragatas e quatro Navios 
Lança-minas. Podemos neste ponto realizar uma comparação entre as forças 
militares do EPI e as forças militares da UI. Comparando forças terrestres, o 
EPI dispunha de quatro Agrupamentos, a UI dispunha de uma Brigada Pára-

quedista, uma Divisão e dois Esquadrões. Comparando estes dispositivos por 
armas, relativamente à arma de Infantaria, o EPI era guarnecido por 8 CCaç, a UI 
era guarnecida pela 17ª Divisão de Infantaria e pela 50ª Brigada Pára-quedista. 
A arma de Cavalaria era representada no EPI por quatro ERec, equipados por 
Autometralhadoras Humber, a UI tinha ao seu dispor dois Esquadrões equipados 
com Carros de Combate AMX e “Sherman”. Por fim a arma de Artilharia no EPI 
dispunha de duas Batarias equipadas com obuses 88mm e um Pelotão da 
Artilharia Antiaérea com peças de 40mm. A UI dispunha de Artilharia Divisionária, 
dois Regimentos de Artilharia Média, uma Companhia de Morteiros Pesados e 
uma Bataria de Artilharia de Montanha. 37 Seguidores da religião monoteísta 
“Sikhism”, em português Siquismo, proveniente da região de Punjab, tinham 
características guerreiras. (Museum, 2011) 38 AMX-13, franceses, de 40 ton e 
canhões de 90mm. 39 Obuses de 88mm. 40 Obuses de 140mm, 41 Utilizados 
na defesa contra submarinos e aviação de guerra. 

As forças navais portuguesas tinham ao seu dispor um navio Aviso 1ª Classe e 
3 lanchas da guarda-fiscal. A UI dispunha de um Porta-Aviões, um Cruzador, um 
“Destroyer”, oito Fragatas e quatro Navios Lança-minas. Por fim as forças do EPI 
não dispunham de meios de combate aéreo. A UI tinha ao seu dispor 12 aviões 
bombardeiros, 24 caças e caças-bombardeiros, 20 aviões “Vikrant”, helicópteros 
médios e ligeiros. Com esta comparação podemos afirmar que os meios que 
as forças portuguesas dispunham eram escassos, comparando com os meios 
da UI. O mau estado do material e o número reduzido de soldados, onde se 
pode comparar a existência de cerca de 3500 militares a prestar serviço para 
o EPI, contra cerca de 45000 soldados da UI, era efetivamente difícil as forças 
do EPI terem sucesso na defesa do território. Pois mesmo que ganhasse pela 
tática, perdia pelo desgaste das forças. (N.I.C.C.M., 2011) Assim, foi com esta 
diferenças em capacidades e potencial que decorreram os acontecimento de 
Dezembro de 1961, que levaram  Portugal perder o EPI. 
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De 3 de Dezembro a 10 de Dezembro de 1961 a UI ameaça o EPI, e as forças 
portuguesas iniciam o Plano de Operações Sentinela, com forças de Cavalaria 
a deslocarem-se para os pontos estratégicos de defesa, e missões de vigilância 
que tinham a duração de 15 dias, desgastando os homens que durante a noite 
controlavam o avanço das forças da UI e durante o dia mantinham os postos de 
vigia guarnecidos. (N.I.C.C.M., 2011) Esta estratégia por parte da UI fez com que 
no dia da invasão as forças portuguesas estivessem não só desgastadas, mas 
também sobre bastante pressão, pois não sabiam quando a UI iria atacar. (Éfe, 
1994) A 12 de Dezembro, o EP dá ordem de embarque às mulheres e crianças 
que teriam a intenção de sair do EPI. (Aranha, 2008).

Na noite de 17 para 18 entra em vigor a ofensiva da UI contra o EPI, com o Plano 
de Operações denominado por “Vijay”.

“ Às primeiras horas da madrugada de 18 de Dezembro, as colunas militares 
indianas entraram em Goa pelo norte e pelo sul. Os territórios mais pequenos 
de Damão e Diu foram também atacados. Os militares portugueses esforçaram-
se por seguir o estipulado no ‘Plano Sentinela’, uma estratégia de defesa que 
se baseava na retirada faseada das forças desde as fronteiras até à costa. O 
objectivo era atrasar a progressão do inimigo, com a destruição de pontes e 
estradas. «Era um plano idiota e inexequível, feito a régua e esquadro em Lisboa 
por quem não fazia ideia do que eram Goa, Damão e Diu», diz Carlos Azeredo, 
colocado perto da capital de Goa, Pangim. As tropas portuguesas tinham armas 
do tempo da Primeira Grande Guerra – e com munições em tão mau estado que 
era frequente as balas não dispararem. O poder bélico das forças indianas era 
esmagador. Em poucas horas, as tropas da União Indiana 
avançaram, quase sem oposição. Os aviões sobrevoavam 
as tropas portuguesas: «Fui sobrevoado às nove da manhã 
pela aviação indiana e eles não dispararam. Ao contrário 
do que se possa pensar, isso foi muito desmoralizador. 
Percebemos que não tínhamos hipóteses», conta João 
Aranha, que comandava a 2ª Divisão da Polícia, no norte 
de Goa. Na manhã do dia 19, Pangim estava cercada. A 
derrota era evidente. Moço, Roque)

“ E após dois longos dias de combate, pelas 12h45 do dia 
19 de Dezembro de 1961 no Posto de Comando Avançado 
em Goa, o Comandante Chefe comunicava a todos os 
comandantes presentes a decisão de rendição. (Aranha, 
2008) Era então enviada às 14h00 do dia 19 de Dezembro 
ao comandante das Forças da UI o seguinte comunicado, 
“ Nos termos do comunicado que junto a V.Exª e de acordo 
com a competência que me é conferida pela carta de 
Comando do Governo Central, solicito a V.Exª suspensão 
de fogo entre as nossas forças, a partir deste momento.” 
(Couto F. C., 1961, p. 92) A partir deste momento pode-
se afirmar que o EPI caíra definitivamente. Os dias que se seguiram foram 
denominados por dias de Cativeiro que durou cerca de seis meses “.(Aspirante , 
Aluno Cav Marco Domingos).

De dia 19 de Dezembro de 1961 até dia 8 de Maio de 1962, os militares 
portugueses do agora antigo EPI, estiveram retidos em Goa, na condição de 
prisioneiros de guerra por parte da UI. Estes ficaram divididos por vários campos 
de concentração, ou então como referido pelas forças indianas, como campos 
de detenção. (Morais, 1995) Inicialmente os portugueses ficaram em campos 
provisórios, em Caranzalem, Pangim, Altinho, Navelim, Damão e Diu. Passando 
depois para campos definitivos em Alparqueiros, Pondá, Pondá II e na Aguada. 
Por fim, quando chegou a altura da repatriação foram deslocados para um campo 
de trânsito em Dabolim Os campos definitivos tinham designações próprias, o 
campo de Alparqueiros era designado por “Charlie Deteneus Camp”, o campo 
de Pondá, de “Alfa Deteneus Camp”, o campo de Pondá II de “Alfa II Deteneus 
Camp” e o campo da Aguada de Bravo “Deteneus . ”. Por fim o campo de trânsito 
de Dabolim tinha a designação de “Staging Camp”. (Moço, 2012)

O governador Vassalo e Silva encarregou o bispo de pedir a rendição ao 
comando indiano. Praticamente todas as forças portuguesas renderam-se 
a 19 de Dezembro. Morreram 25 militares, mas a maioria dos soldados não 
chegou a entrar em combate. Houve excepções. Na ilha de Angediva – pequeno 
território a sul de Goa que terá inspirado a Ilha dos Amores de Camões – e na 
fortaleza da Aguada  os portugueses venderam cara a derrota. O aviso ‘Afonso 
de Albuquerque’, o maior navio de guerra presente, combateu até ser afundado. 
Mas foi em Diu que emergiu o herói da resistência. O tenente Oliveira e Carmo, 
comandante da lancha de fiscalização ‘Vega’, atacou um cruzador indiano com 
os seus sete tripulantes. Metralhado por aviões, Carmo morreu com mais dois 
marinheiros” 

Foi promovido a capitão-tenente a título póstumo, tendo recebido também a  
medalha de Valor Militar com Palma e agraciado com o grau de Comendador da 
Ordem Militar da Torre e Espada.

. O governador Vassalo e Silva foi mantido à parte com os seus dois ajudantes, 
numa casa de Pondá. Aí recebeu a visita de Jorge Jardim, enviado especial 
de Salazar, que lhe deixou uma cápsula de cianeto. Mas o último governador 
da Índia recusou o suicídio. As condições dos campos de prisioneiros eram 
duras. «A comida era horrível. Comíamos feijão-frade todos os dias. Como cama 
tínhamos uns cartões para dormir no chão. Tentámos improvisar colchões de 
palha, mas enchiam-se de percevejos», conta o então 1º cabo de Engenharia 
José Rodrigues Manta, preso em Pondá. Nesse campo, três militares tentaram 
fugir na camioneta do lixo, mas foram denunciados por um português. Na parada, 
o comandante indiano perguntou quem queria punir o delator e a resposta foi 
unânime: «Todos». Surpreendido, o comandante mandou apontar armas aos 
prisioneiros. O fuzilamento só se evitou graças à intervenção do padre Joaquim 
Ferreira da Silva, capelão de Pondá. Em Alparqueiros, outra fuga fracassou. 
Onze militares escaparam, mas foram traídos pelo comandante do barco que os 
deveria apoiar (Moço, Roque)

“ A 21 de Dezembro de 1961, o Ministério indiano dos Negócios Estrangeiros 
escreve uma nota a Lisboa a informar que não pretende ficar com os soldados 
reféns, bastando para isso que os indianos presos nas colónias portuguesas em 
Moçambique (a retaliação de Salazar) sejam também libertados. A 30 de Janeiro, 
o regime aceita a repatriação dos civis portugueses em troca da libertação dos 
indianos. Mas os militares ficariam ainda nos campos, ignorados pelo Governo.

A 6 de Abril 1962, Nehru comunica que «já não pode manter o pessoal português 
por muito tempo em Goa» e que, se Portugal não vier buscar os seus soldados, 

os levará para outro local da Índia. A 13 de Abril, a rádio 
anuncia o repatriamento.(Carlos Abrantes, Prisioneiro de 
guerra)

«Dois dias antes [da saída], fomos levados para o 
aeroporto», conta Jaime Reis, prisioneiro de guerra. 
«Puseram lá uma piscina de plástico para o pessoal tomar 
banho, deram botas, camisa e calções a cada um.»

Dois aviões franceses fizeram a ponte entre Goa e Carachi, 
de lá os navios Vera Cruz, Pátria e Moçambique levariam 
os soldados para Lisboa.

O último governador de Goa foi o último a deixar o 
território. Como os outros, não foi recebido com festa. 
«A nossa esperança é que chegávamos a Lisboa e 
tínhamos autorização para nos juntarmos à família», 
conta Augusto Monteiro, prisioneiro de guerra. Não foi 
isso que aconteceu. Uns saíram do barco para o comboio, 
outros para um autocarro, para se apresentarem nas suas 
unidades.

“ Fausto Diabinho, Presidente da Associação Nacional dos Prisioneiros de Guerra  
ainda não consegue conter as lágrimas ao recordar o fatídico 19 de Março. 
Viu a morte à frente. Lembra os companheiros a desmaiar, as metralhadoras 
apontadas, o pelotão de fuzilamento e a voz que gritava «Quem se mexer será 
abatido». Lembra, sobretudo, o tenente-capelão que, num acto heróico, sai da 
formatura, arriscando a vida, e consegue negociar com o brigadeiro indiano o 
perdão dos portugueses, evitando o massacre.

O Ministério da Defesa reconhece, finalmente, o acto heróico do Tenente 
Capelão Joaquim Ferreira da Silva, a quem atribui, a 7 Dezembro de 2007, a 
título póstumo, a Medalha Militar de Serviços Distintos, grau ouro.

«Se hoje estamos aqui, devemos-lhe a ele», garante o então vice-presidente da 
Associação Nacional dos Prisioneiros de Guerra (ANPG), que tinha prestado na 
Póvoa de Varzim, homenagem a Ferreira da Silva.

Foi igualmente em Maio, em 2003, continuou a explicar, que o Governo 
reconheceu a condição de prisioneiros de guerra, condecorando todos os ex-
militares presos na Índia, Timor, Angola, Moçambique e Guiné. Finalmente, foi 
também em Maio de 1962 que os mais de três mil portugueses presos na Índia 
começaram a ser libertados. Estiveram prisioneiros mais de seis meses, e 29 
perderam a vida.

Fausto Diabinho recorda, com tristeza, os mais de 40 anos necessários para que 
Portugal reconhecesse que, a defender a pátria, houve militares portugueses 
prisioneiros e mortos. Agora, os ex-prisioneiros na Índia festejam, finalmente, o 
reconhecimento justo de quem «serviu a pátria e perdeu a vida» em defesa dos 
territórios portugueses de Goa, Damão e Diu.

 (Ana Trocado Marques, 2008)

Isabel martins mkt museu do combatente, 20 de Dezembro de 2018

Fotos de Waldemar Simão da ANPG.
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