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Alexandre da Costa
Nomeado Director artístico e 

Chefe da Orquestra Sinfónica de Longueil

Un “beau défi” pour Alexandre Da Costa
Le violoniste sera le nouveau maestro de l’Orchestre symphonique de Longueuil

Par Bruno Lapointe
Le Journal de Montréal

Après 20 ans à se sentir « comme un expatrié », Alexandre Da Costa s’ancre 
finalement, et fermement,chez lui, au Québec. Le violoniste deviendra 
directeur artistique et chef attitré de l’Orchestre symphonique de Longueuil 
dès la prochaine saison, a appris Le journal.

« Il y a des musiciens que sont expa-
triés toute leur vie. J’ai habité quatre 
ans en Australie, 14 ans en Espagne…

Aujourd’hui, on m’offre une chance 
en or de revenir chez moi, de pouvoir 
rentrer à la maison après chaque 
concert et dormir dans mon lit. C’est la 
première fois que j’ai une « job » chez 
moi, près de ma famille, et c’est un 
joyau que je vais chérir. Je sais ce que 
ça vaut » confie Alexandre Da Costa 
en entrevue au journal.

Dès octobre, il dirigera les musiciens 
de l’Orchestre symphonique de Lon-
gueuil, succédant ainsi à son ami 
Marc David, le présent maestro que 
quittera son poste après 25 années. 
Un «  beau  défi  » qu’il entamera à 
quelques semaines seulement de son 
40e anniversaire.

Plusieurs Québécois seront toutefois 
surpris d’apprendre qu’Alexandre Da 
Costa sait manier la baguette autant 
que l’archet. Et c’est, en quelque sorte, 
voulu.

« Ici, je suis connu comme violoniste 
soliste seulement. C’est important dans 
ce métier d’avoir un angle précis quand 
se présente au public, et c’est l’angle 
que j’ai choisi au début de ma carrière. 
Ma ça fait une dizaine d’années que 
j’ai commencé à me familiariser avec 
la direction d’orchestre. Ça a toujours 
été dans mon plan de carrière », 
explique-t-il

Démocratiser le Classique

Grâce à ses nouvelles fonctions, 
Alexandre Da Costa entende pour-
suivre la mission qu’il s’est donnée 
en début de carrière : démocratiser 
la musique classique. Il le reconnait, 
il s’agit d’un travail de longue haleine. 

Mais il n’a pas l’intention de baisser les 
bras.

« J’ai essayé de le faire avec tous les 
événements auxquels j’ai participé. 
Ça a toujours été ma stratégie. Et 
avec l’Orchestre symphonique de 
Longueuil, je peux aller encore plus 
loin en ce sens. On peut utiliser cette 
plateforme pour initier les gens à ce 
genre de musique et leur monter ce 
que le classique peut être », explique-
t-il.

L’OSL à l’étranger ?

Ce nouveau poste au sein de l’OSL 
occupera évidemment une bonne 
partie de son temps. Mais Alexandre 
da Costa l’intention de continuer à se 
produire à titre de violoniste soliste 
invité, tant ici qu’ailleurs. Et qui sait, il 
ne sera peut-être pas le seul à voyager.
« J’ai fait beaucoup de spectacles à 
l’étranger, et ça m’a permis de me 
créer un réseau de contacts. J’ai envie 
de prendre ces contacts-là et de voir ce 
qu’on pourrait faire avec les musiciens 
de l’OSL. Je veux les faire voyager. Ça 
peut être en Chine, en Australie, en 
Argentine…The sky’s the limit » conclu 
Alexandre Da Costa.

Note : La saison 2019-2020 de 
l’Orchestre symphonique de Longueuil 
s’amorcera à l’automne. D’ici là, 
Alexandre Da Costa lancera son album 
Stradivarius à l’opéra II : Wagner le 8 
février.
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Divulgando para repor a VERDADE !
( Após a forma Vergonhosa com que os Media se referiram aos acontecimentos 
no Bairro da Jamaica )

Pedro Caçorino Dias enviou esta carta do Superintendente Viola da Silva

Srs.
Oficiais, Chefes e Agentes

Hoje, ao início da manhã, a PSP recebeu uma comunicação que estaria a haver 
uma desordem no Bairro da Jamaica, envolvendo sobretudo indivíduos do sexo 
feminino.

Para lá se descolou a tripulação do carro-patrulha da Esquadra da Cruz de Pau 
que foi apoiada pela EIR de serviço à divisão.

Chegados ao local depararam-se de facto com uma desordem entre mulheres, e 
ao procurar colocar-lhe termo foram alvo de apedrejamento por outros indivíduos 
do sexo masculino que ali se encontravam.

Houve alguns elementos policiais vítimas dessas pedradas, e nomeadamente 
o Agente Tiago Andrade foi atingido com uma pedra na boca, tendo sido pouco 
depois detido o suspeito de ter atirado a pedra, tendo o mesmo resistido à 
detenção, obrigando por isso ao uso da força física!

Os familiares e amigos do detido entraram também em confronto com o nosso 
pessoal procurando evitar a sua detenção, o que obrigou a que tivéssemos de 
utilizar a força física e a efectuar três disparos de shotgun.

Na saída do bairro as nossas viaturas foram alvo de apedrejamento resultando 
danos nas mesmas.

Neste momento está a circular nas redes sociais um vídeo, que eu já visionei, 
gravado provavelmente por um smartphone, em que apenas mostra a intervenção 
policial na parte que interessa aos desordeiros, não mostrando a parte inicial 
onde se poderia verificar o apedrejamento de que o nosso pessoal foi alvo e que 
levou à nossa intervenção.

O Bairro da Jamaica, para aqueles que o conhecem, no quais eu me incluo, 
pois enquanto jovem subcomissário por diversas vezes lá actuei, é um bairro 
de muito difícil actuação para a PSP, não só pela grande hostilidade que muitas 
pessoas que lá habitam tem para com as forças de segurança, mas também 
pela grande degradação dos edifícios que lá se encontram semiconstruídos.

Realço a grande coragem do nosso pessoal que esteve presente nesta 
intervenção que, mesmo num ambiente de grande hostilidade para com eles, 
conseguiu terminar a desordem para a qual foram chamados ao bairro e também 
conseguiram efectivar e manter a detenção do indivíduo suspeito de ter atingido 
com uma pedra na boca o Agente Tiago Andrade.

Muito provavelmente nos próximos dias iremos ser criticados pela nossa 
actuação, pois para quem está confortavelmente sentado no seu sofá a ver o 
vídeo pela televisão, pode achar que poderíamos ter actuado de outra forma, 
nomeadamente e apenas através de conversa com os desordeiros.

Mas quem está no terreno, os polícias, e tem de participar neste tipo de 
intervenções, em ambientes muito hostis e que colocam em causa a sua 
integridade física, sabe bem que não há outra forma, que aquela que utilizámos, 
de enfrentar indivíduos que apenas querem é agredir de forma gratuita os 
agentes de autoridade que simplesmente procuram cumprir a sua missão, e que 
neste caso apenas procuravam terminar com uma desordem entre mulheres, 
para a qual foram chamados ao bairro.

Através deste email mostro toda a minha solidariedade para com os elementos 
policiais da Divisão do Seixal, deste CD Setúbal, que participaram nesta difícil 
intervenção policial, e sobretudo para com o Agente Tiago Andrade que foi alvo 
de uma pedrada na boca, desejando-lhe as rápidas melhoras.

Provavelmente haverão queixas contra nós PSP e contra alguns de vós 
individualmente, mas desde já vos digo que poderão contar com todo o meu 
apoio pessoal e institucional como vosso comandante distrital, pois somos uma 
Equipa e nos momentos mais difíceis temos sempre de contar uns com os outros.

Manuel Viola Silva

Comandante Distrital de Setúbal

Superintendente

Populismo é o quê?
Nestes últimos tempos tem-se usado e abusado da classificação populista para 
pejorativamente se procurar afastar alguém cuja presença incomoda. Há muitos 
incomados neste circo a céu aberto, em que Lisboa se converteu. E digo Lisboa 
por ser a capital. Que creio ainda ser. Quando se fala de Marcelo Rebelo de 
Sousa, vem à memória a campanha presidencial que os media, do Norte a 
Sul do país, montaram, galvanizaram e desenvolveram a granel, em apoio ao 
emérito Professor, que se limitou a passear, a cumprimentar e trocar beijinhos, 
com os cidadãos que até ele chegavam, pelo prazer de encontrar nas suas terras 
um Presidente que nada fez para isso. Nessa altura, que ninguém ousasse 
discordar ou simplesmente sair do quadrilátero do circulo porque, desencadeava 
pelo menos uma polémica e se faziam  apostrofar de uns quantos títulos nada 
lisongeiros pelos fazedores de crónicas e análises da imprensa.

Lembremos como outros candidatos reconhecidos como figuras de valor, 
foram ostensivamente esquecidos e quando deles falavam era apenas para 
críticas destrutivas. Note-se que nada tenho contra o actual Presidente que o 
povo escolheu. Somente assinalo as transformações e mudanças de opinião 
ocorridas depois da sua entrada oficial. E já que falamos de críticas lembremo-
nos da galhofa que alguns fizeram quando, Álvaro Santos Pereira, talvez o único 
bom ministro da Economia que Portugal teve nas últimas décadas, defendeu 
que queria ser tratado por Álvaro e somente Álvaro. É que ele ia de um país onde 
se encontram na mesma mesa o Doutor (médico), o engenheiro ou arquitecto 
e, o homem da limpeza da companhia, em agradável bate-papo. Todos são 
gente e têm alguma coisa a dizer e se tratam pelo nome próprio.  Para a élite 
escrevinhadora, era razão de ridicularizar infantilmente o à-vontade de quem 
está para trabalhar, sem atender aos supérfulos títulos e doutorismos. Muitos 
desses canudos até, saídos de Universidades de estruturas muito duvidosas. 
Porém, porque será que agora quando falam do Presidente dizem apenas 
Marcelo? Senhores, onde está a vossa coerência?

Esta forma, pelo menos bizarra, de querer tudo saber, tudo opinar, para a 
construção do horripilante Mundo Novo, cria situações absurdas. Por exemplo, 
qual é o problema que pode transtornar o país se o Presidente telefonar a uma 
antiga colega da Tv? Porquê acusá-lo  de populismo? E porquê não poderá 
decidir em qualquer altura, sejam quais forem as razões evocadas, se tenciona 
recandidatar-se a Belém? Também é populismo? Ora se ninguém sabe explicar o 
termo “populismo” tanto pode ser aplicado como elogio — caso da popularidade 
do governante ao ser estimado pelo povo — ou, no campo político, colocando 
o povo, como categoria abstrata e independentemente dos canais duma 
democracia representativa, no centro da acção política. O politólogo Ernestro 
Laclau argumenta que o populismo é a melhor forma de organização, porque 
oferece maior espaço e representatividade ás classes usualmente excluídas, 
tendo tido um papel enormemente positivo para a democracia, sobretudo na 
América Latina e Brasil. No entanto, esta forma de governar, costuma ter sentido 
pejorativo, sendo usado como arma de combate discursivo para a desqualificação 
do oponente.

Não haverão problemas mais graves a pedir soluções, firmes e contra-corrupção 
como o dinheiro perdido ou roubado dos cofres da CGD? São muitos milhões 
que continuam a desaparecer. Apesar das boas palavras e das muitas críticas 
a surgirem de todos os lados e, igualmente, muitas afirmações políticas “que 
casos destes não poderão voltar a acontecer...” Ao voltar da esquina, surgem 
logo mais dois ou três... Naturalmente que pedem logo que se faça mais uma 
comissão para pôr tudo claro...e, também naturalmente, definir o que cada 
deputado receberá por ir dormir para a reunião da comissão! O caso Armando 
Vara, com todas as responsabilidades  que lhe tocam directamente, não cheira 
a bode expiatório...?

Voltando ao Presidente, copio a frase “assassina” de alguém que lhe  demonstra 
uma certa aversão e diz não acreditar que “possa ser a melhor pessoa em 
condições para  receber o Papa”, afirmando que nem  laicos nem católicos se 
revêem na instrumentalização de um acontecimento religioso para fazer a pré-
abertura da corrida a Belém 2021. Na exposição destas ideologias políticas que 
se advinham donde vêem, apetece perguntar: quem será o ilustre “desconhecido” 
que esta gente apoia... Será um traidor, um ladrão de luva branca com centenas 
de milhões roubados aos portugueses a fazer boa soneca num paraízo financeiro 
ou um antigo ministro que procura continuar o saque entrando pela grande porta?

E, repito, a ver vamos...mas, Portugal está mal. A vós, a nós Portugueses, a 
porem de lado o ópio do povo, o futebol, e a colaborarem na recuperação da 
identidade nacional defendendo os seus valores, para transmitirem à nova 
geração. Que bem precisa. Para poderem tomar decisões tirando o trigo do joio.

Raul Mesquita



3

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

ICEP

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

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

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

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

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

Apres la reconquête chrétienne, en 1242, une politique de repeuplement et de 
renforcement des défenses fut mise en œuvre, des le XIIIe siècle, du fait de la 
position stratégique de la ville face à la frontière avec le royaume de Castille 
et des attaques maures venues de l’Afrique du Nord. C’est ainsi que le roi 
Dinis (1261-1325) fit de Castro Marim le siège de l’Ordre du Christ, créé pour 
remplacer l’Ordre des Templiers, en 1319. Cependant, des années plus tard, 
l’Ordre du Christ fut transféré à Tomar. C’est alors que commença une période de 
décadence de la vile et de sa position, entrainant la réduction de sa population.

Pour contrarier cette évolution, le roi Joao I octroie a Castro Marim, en 1421, 
le privilège d’être un «domaine pour fugitifs» - lieu d’exil - afin d’y attirer de 
nouveaux habitants. Ce privilège fut maintenu, avec quelques modifications, 
presque jusqu’a la fin du XVIII siècle.

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

L’immensité de la «serra»
Du château de Castro Marim on 

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

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

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

Les plaisirs du soleil et de la mer : 
Retur, Verde / Cabeco et Alagoa

Reliées par une grande étendue de sable, entourées par le vert des pinèdes, les 
trois plages disposent d’équipements touristiques.

Trésors de l’artisanat

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

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

Les délices de la table

La cuisine de Castro Marim est aussi variée que son paysage. De la mer, viennent 
daurades, bars et autres poissons frais à griller et les délicieuses crevettes. Du 
fleuve, le mulet et les poissons d’eau douce, confectionnés selon les recettes 
traditionnelles. Le marais fournit les crabes. Et la montagne les succulents plats 
de viande de porc, fèves et petits pois, ainsi que le rafraichissant « gaspacho » 
pour les jours d’Été.
La pâtisserie est également bien représenté avec le gâteau d’Azinhal embaumant 
la cannelle et l’anis, et les typiques beignets. Les arbouses cueillis dans la 
montagne donnent, à l’issue d’une lente distillation, une délicieuse eau-de-vie…
la meilleure façon de terminer un bon repas.
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MACAU - ancien territoire portugais en Asie que certains considèrent que en 2020 sera plus riche et plus beau que Dubaî
continue dans la prochaine édition
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Estranha forma de assumir controlo
Qualquer solução para o “Brexit” só pode vir de dentro do Reino Unido. Esta é 
uma ressaca de que só os britânicos podem acordar sozinhos.
15 de Janeiro de 2019

Rui Tavares, Público
 
Há um conto de George Orwell, com o título Abatendo um Elefante, que 
descreve o “Brexit” bem melhor do que qualquer reportagem ou ensaio actual. 
Nesse conto, que se baseia num episódio da sua vida real enquanto agente da 
polícia imperial britânica na então Birmânia, Orwell (cujo verdadeiro nome era 
Eric Arthur Blair) é chamado a abater um elefante que a população em geral 
afirma estar descontrolado. Quando finalmente chega perto do elefante, ele já 
está calmo e longe de qualquer aldeia, pelo que matar aquele magnífico animal é 
cruel e desnecessário. Mesmo assim, o narrador e protagonista do conto dispara 
sobre o elefante, e acaba por matá-lo. Porquê? “Para evitar fazer figura de tolo”, 
diz ele no fim do conto.

George Orwell explica que foi aí que entendeu a natureza do imperialismo 
europeu, e em particular do britânico. Por mais fúteis, cruéis ou desnecessários 
que se revelem os seus actos, o agente do imperialismo tinha de os levar até ao 
fim “para evitar fazer figura de tolo”.

O “Brexit” mais não tem sido, desde o seu início, do que uma ressaca pós-
imperial inglesa (digo inglesa, sim, e não britânica — ver-se-á à frente porquê). 
Não que não haja razões para criticar a União Europeia, ou mesmo razões para 
dela querer sair. A questão é que para saber sair da União Europeia é preciso 
conhecê-la muito bem, e conhecer muito bem para onde se vai, e a elite brexiteira 
do Reino Unido nunca se esforçou por cumprir com nenhum desses desideratos.
Começa o mito do “Brexit” pela ideia de que “é preciso regressar ao estado-
nação”. O problema, ao contrário do que se poderia pensar, não está na parte 
do estado-nação, mas na parte do “regressar”. Alguma vez o Reino Unido foi um 
estado-nação? Antes de entrar na União Europeia, o Reino Unido era a cabeça 
de um império — após o Desastre do Suez, em 1956, os anos até 1973 em que 
De Gaulle manteve, com o veto da França, o Reino Unido fora da Comunidade 
Económica Europeia, foram de um lento mas irreversível declínio para a 
economia britânica, já sem império, e ainda sem Europa. Depois de querer sair 
da União Europeia, o Reino Unido descobriu com espanto que não era uma 
nação, mas três ou quatro, e que a Escócia não seguirá o resto do Reino Unido 
para uma saída desordenada da UE, e que a Irlanda do Norte tem uma fronteira 
com a República da Irlanda e uma garantia firmada no direito internacional de 
poder realizar um referendo de reunificação das Irlandas a qualquer momento 
em que não só Belfast, mas também Dublin, assim decidirem.

Continua o mito do “Brexit” pela ideia de que, desamarrado da Europa, o Reino 
Unido pode cumprir com um “destino global”. Mas esse destino global tem um 
problema: depende da soberania dos outros. Ao chegar à Índia com ideias de que 
no futuro com esse país pode negociar um acordo comercial, Theresa May ouviu 
uma evidência: a Índia só aceitará negociar se o Reino Unido abrir as portas à 
imigração indiana, ideia que os brexiteiros detestam. Do suposto aliado Trump 
os britânicos ouviram uma mensagem clara: os EUA estão interessados num 
acordo de livre-comércio com o Reino Unido, se na prática o Sistema Nacional de 
Saúde britânico funcionar numa lógica de privatização — ah, e é preciso aceitar 
as galinhas lavadas com lixívia que a agricultura dos EUA exporta. A realidade 
pode custar muito, mas no domínio regulatório só há três potências globais: os 
EUA, a UE e a China. Negociando em bloco, a UE tem uma força considerável. 
Separadamente, só há dois tipos de países europeus: os pequenos, e os que 
ainda não perceberam que são pequenos.
 
Como escrevi aqui ainda antes do referendo do “Brexit”, há duas saídas da UE 
para o Reino Unido: ou Noruega ou nada. No primeiro caso, o Reino Unido é 
um país satélite da UE. No segundo caso, será um país satélite dos EUA. Sim, é 
uma realidade brutal. Mas esta é uma situação que não carece de eufemismos.
Termina o mito do “Brexit” na ideia de que o “Brexit” consiste, como dizia o slogan 
do tempo do referendo, em “assumir o controlo”. Se é assim, estranha forma de 
assumir o controlo. A derrota de Theresa May no parlamento britânico já não 
cabe sequer na escala normal das derrotas políticas. Theresa May não perdeu 
por alguns votos, nem por algumas dezenas de votos. Theresa May perdeu 
por centenas de votos, um resultado que não se verificava há séculos, ou que 
nunca se verificou mesmo. Mas o pior é que de todos os modelos de “Brexit” 
possíveis parece não haver maioria para nenhum, tal como provavelmente não 
haverá para um novo referendo. Esperem, isso não é o pior: o pior é que mesmo 
neste cenário a moção de censura dos trabalhistas ao governo de May é capaz 
de ser derrotada, e May ficará no governo sem política de governo, tendo sido 
derrotada por gigantesca margem na única coisa que fez durante dois anos. Se 
isto é tomar controlo, vou ali e já venho.

Esta teria sido uma interessante experiência sobre disfunção política — o que 
acontece quando se promete o impossível às pessoas, e as pessoas votam 

naturalmente a favor do que lhes foi prometido — se não houve pessoas reais 
com as vidas em suspenso por causa do que se está a passar. No início, foi 
prometido aos britânicos não só mais controlo e mais dinheiro, mas também 
manter o mesmo acesso ao mercado da UE, como se os outros não tivessem 
também soberania. Menos liberdade de circulação para os europeus no Reino 
Unido, mas a mesma liberdade de sempre para os britânicos no continente. 
Agora, quando se vê que nada disso pode ser verdade, continua-se o “Brexit” 
pelas razões que Orwell identificou: para não se fazer figura de tolo.

A ressaca pós-imperial inglesa continua a impedir alguns de ver que a figura 
de tolo já está feita. Mas a UE deve resistir ao máximo a dar adiamentos ou 
sugerir novos referendos. Qualquer solução para o “Brexit” só pode vir de dentro 
do Reino Unido. Esta é uma ressaca de que só os britânicos podem acordar 
sozinhos.

URUGUAI - FACTOS HISTÓRICOS POUCO 
CONHECIDOS         
Ai, Uruguai
Passo pelo centro da cidade e vejo de repente, em plena Praça do Comércio, a 
bandeira da Guiné Equatorial. 

Lá estava ela ao lado das outras oito da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa. Para nos lembrar como os interesses petrolíferos levaram à CPLP 
uma ditadura brutal onde há uma suposta moratória à pena de morte (que 
ninguém verifica), e onde o ditador rouba os recursos naturais do país para que 
o seu filho seja um colecionador de carros de luxo que não podem andar 
nas poucas estradas asfaltadas daquela desventurada terra.

Não que faltem razões históricas para uma relação com o povo da Guiné 
Equatorial, por onde os portugueses também andaram e onde há ainda quem 
fale um dialecto de base portuguesa na ilha de Ano Bom. Mas se essas fossem 
razões suficientes para entrar um país na CPLP, eu preferiria ter visto outro na 
frente da fila: - o Uruguai.

Antes que alguém diga: “mas o Uruguai tem como língua oficial o espanhol!” — 
interrompo para responder que não tem. 

O Uruguai não tem idioma oficial. E isso não acontece por acaso, mas pela 
razão histórica de que a República Oriental do Uruguai, como é seu nome 
constitucional, foi criada como uma espécie de Bélgica da América do Sul, ou 
seja, para servir de tampão entre o Brasil e a Argentina, sucessores do império 
português e do império espanhol. 

Por isso foi deixada propositadamente sem língua oficial, nem português nem 
espanhol, num esforço de neutralidade.

Muita gente já ouviu falar da uruguaia Colónia do Sacramento, que foi a mais 
meridional das cidades portuguesas e se situa mesmo em frente a Buenos Aires, 
na margem uruguaia do Rio da Prata. 

Esta cidade foi intermitentemente portuguesa e espanhola durante século e 
meio, e serviu de moeda de troca nas negociações pela posse do território das 
Missões, no actual estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Mas há menos quem saiba que todo o Uruguai foi, no início do século XIX, parte 
do Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves, com o nome de Província 
Cisplatina. Após 1822, o Uruguai passou a fazer parte do Império Brasileiro. Em 
1825, o Uruguai tornou-se independente, não – como muita gente pensa – do 
império espanhol, mas sim do império brasileiro.

Este é um caso único na América de língua espanhola — mas o Uruguai é também, 
embora minoritariamente, de língua portuguesa. Há cidades de fronteira com 
o Brasil, onde o português é língua materna. O “portunhol riverense”, também 
chamado de “fronteiriço”, é um dialecto de base portuguesa reconhecido pelo 
estado uruguaio. 

E a língua portuguesa é de ensino obrigatório nas escolas do país.

Para mais, o Uruguai é um país democrático e respeitador dos direitos humanos. 
A pena de morte foi abolida em 1907. Foi um dos primeiros países na América a 
reconhecer o casamento gay e um dos primeiros no mundo a legalizar as drogas 
leves. E — esta é a melhor — já pediu e repetiu o pedido para ser observador 
na CPLP. Se tivéssemos sido um pouco mais activos ainda poderíamos ter tido 
José “Pepe” Mujica nas cimeiras da lusofonia.

É por isso que, de cada vez que eu passar pelas bandeiras da CPLP e lá vir a 
da Guiné Equatorial hei de suspirar e pensar: - mal por mal, preferia o Uruguai.  

 
Opinião de autor desconhecido          
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MUSÉES ET PALAIS DU PORTUGAL

Rosa dos Ventos Rose des Vents

Communautés autochtones
Béothuks
Les Béothuks étaient des indiens nomades de la région centrale de Terre-Neuve 
qui vivaient de la chasse et de la pêche. Les colons anglais et français les 
traquèrent et les massacrèrent cruellement afin de récupérer les agrès de pêche 
que les Béothuks empruntaient, les croyant à tout le monde.

Force est de mentionner que tuer un Béothuk ne devint un crime qu’en 1769. Et 
cependant, après cette date les Beothuks continuèrent à être pourchassés.

Cette chasse à l’homme devint très populaire. On rasait des villages entiers sans 
oublier de voler au passage les fourrures et les peaux. La dernière Béothuque, 
une fille nommée Shanawdithit mourut en 1829 à Saint-Jean.

Outre les attaques directes, de nombreux Béothuks moururent aussi de la 
tuberculose et d’autres maladies apportées par les colons.

Deux femmes béothuques ont été capturées par les Britanniques à Terre-Neuve:
En 1819, Demasduit, alias Mary March, a été enlevée dans le but de servir 
d’interprète entre les colons britanniques et les Béothuks. Elle est morte de la 
tuberculose.

Il existe à Grand Falls-Windsor un musée sur sa vie: le musée régional Mary 
March.

La nièce de Demasduit, Shanawdithit, alias Nancy pour les colons britanniques, 
fut la dernière Béothuque. Capturée en 1823, elle a décrit la culture et la langue 
béothuque à l’explorateur écossais William Cormack. Elle meurt aussi de la 
tuberculose.

En 1929, Santu, une vieille femme autochtone de 75 ans, fille d’une mère 
micmaque et d’un père béothuk, a chanté une chanson en langue béothuque. 
Cette chanson a été diffusée par la CBC le 13 septembre 2000.

Kootenay
Le peuple des Kutenay, dont le nom s’orthographie parfois Kootenay, vécurent 
dans les plaines de Tobacco, région frontalière qui couvre de vastes zones de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’État américain du Montana.

Une tribu de la nation Kutenay, les Nids de Corbeau (Crowsnest), vivait cependant 
plus à l’est, sur des territoires connus aujourd’hui sous le nom de Crowsnest 
Pass.

Selon l’avis des chercheurs, leur langue et leur culture se distinguaient de celles 
des autres Premières Nations de l’ouest canadien et américain.

Les Kutenay étaient pricipalement des chasseurs, mais ils pratiquaient également 
la pêche et l’agriculture. Pour chasser le bison, qui n’existait pas à l’ouest 
des Rocheuses, les Kutenay et leurs familles traversaient trois fois par an les 
montagnes vers les Lacs Waterton. Pendant des mois ils chassaient, préparaient 
et séchaient la viande de bison et la transportaient dans leurs villages à l’ouest 
des montagnes. En hiver, certains chasseurs traversaient les sommets en 
utilisant des raquettes.

La nation des Pieds Noirs partageait les territoires habités par les Kutenay. Les 
deux nations vivaient alors en harmonie. La situation change dramatiquement en 
1725, avec l’introduction des chevaux dans la région.

Les Kutenay sont les premiers à faire la connaissance de ces animaux et 
à les utiliser pour la chasse. De cette façon, leur domaine de chasse s’étend 
considérablement et la nation des Pieds Noirs se sent menacée par leurs voisins 
de toujours. Les Pieds Noirs font à leur tour l’acquisition de chevaux.

De plus, ils achètent des fusils… Les Kutenay ne sont alors armés que de flèches 
et de lances. Le résultat de la guerre qui éclate est facile à prédire. Les Kutenay 
se voient obligés de quitter leur zone d’habitat traditionnel et se retirent vers 
les plaines de l’est. Ils vivent désormais dans des zones limitées du sud de la 
Colombie-Britannique, dans le nord de l’Idaho et dans le nord-ouest du Montana.
Puis les épidémies déciment la nation. La tribu des Nids de Corbeau est 
pratiquement anéantie par les maladies. Les Kutenay disparaissent vers la fin 
du XIXe siècle.
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Técnicas e estéticas audiovisuais
 
A maior parte da informação e do entretenimento chega-nos, nas sociedades 
actuais, através de mass media e de outros dispositivos análogos. Em parte,  
estão agora a ser concorrenciados pelas social networks, mas não vão ser por 
elas substituídos. Aliás, estão a responder-lhes de modo agressivo, talvez por 
sentirem a ameaça.

A televisão, a rádio e o cinema (com as variantes artísticas das “séries”, das 
telenovelas e outros “enlatados”, com os “directos” de certos espectáculos e 
os debates-de-comentadores que tudo isto suscita) são ainda os grandes 
condicionadores da opinião pública – relegando cada vez mais os jornais 
impressos e as revistas-magazine para leituras de fim-de-semana (onde aliás se 
podem encontrar óptimos textos). Os “programas” de índole histórica, científica 
ou cultural (no modo  tradicionalmente considerado) são cada vez mais raros, 
apreciados apenas por uma escassa elite mais educada e desprezados pela 
maioria. E, sob os seus escombros, floresce agora um ror de actividades 
fervilhantes transmutando o labéu de “cultura” para todo o género de criações 
– de surpreendentes formas de arquitectura e pintura, às “instalações”, à 
escrita de livros “ligeiros”, ao próprio teatro e, sobretudo, na música –, desde 
que satisfaçam três condições de base: serem chocantes ou perturbadoras de 
equilíbrios socio-psicológicos longamente consolidados; que os seus autores se 
disponham a todas as servidões para aceder ao “estrelato”; e que apareçam 
investidores, promotores e expectativas de grandes números e bons lucros 
financeiros no final.
     
Ora, os referidos “condicionadores de massas” – televisão, rádio e cinema – 
funcionam sob dois registos: um, decorrente de uma adequação bem consolidada 
entre as suas características específicas de emissores (radiodifusão sonora 
e de imagem-e-som, e projecção sobre ecrã ou “plasma”) e a habituação dos 
públicos (horários, disposição psicológica, intencionalidade, etc.), ou seja, de 
um modo relativamente estável, compaginado com a regularidade da vida social 
quotidiana; o outro registo, sobrepondo-se àquele, é o das modas (que duram 
uma breve conjuntura), sejam elas temáticas ou jogando com a dinâmica própria 
dos diferentes tipos de produções. 

Na realidade, as três funções oficialmente atribuídas à rádio-e-televisão – 
informar, educar e entreter – estão hoje largamente subvertidas, não só pela 
concorrência de outras “plataformas”, mas sobretudo pelo imperativo das modas. 
Aqui, na conjuntura actual, prevalecem como temas: o espectáculo desportivo 
e os intermináveis debates que proporcionam (alimentando as paixões 
identitárias); os concursos descobridores de “talentos”, sobretudo orientados 
para a interpretação vocal-musical (sempre a pagar royalties ao estrangeiro); os 
cuidados com o corpo (sensualmente apelativos, um pouco acima da procura 
da “eterna juventude”); a alimentação e a cozinha (actualmente, verdadeira 
“febre”… “pró”-espectáculo); os automóveis (sempre o fascínio da velocidade); 
e as viagens turísticas – a bem das respectivas indústrias. E no cinema e nas 
“séries” (em sala, na pantalha da televisão ou em outros “suportes”) agigantam-
se os hollywoodescos filmes com tiros, sangue e explosões, “bolas vermelhas” 
e outras violências (algumas delas mais “europeias”, “nórdicas” ou “eslavas”, a 
puxar para o psiquismo).        
  
No segundo registo – o do dinamismo imprimido à sequência das imagens e/ou 
dos sons – prima actualmente a técnica da aceleração do ritmo de surgimento dos 
flashes e a sua rápida substituição pelos seguintes: uma técnica que rapidamente 
se transformou em estética e depressa se vem disseminando por vários campos. 
Até na mais pausada e burocrática Antena 1 da rádio oficial, após a reforma de 
um dos speaker mais presentes e emblemáticos que existiam na estação, em 
vez da audição de canções ligeiras mais ou menos bem escolhidas, enfiam-nos 
agora nos microfones montagens de micro-trechos de várias músicas, quase 
empasteladas umas nas outras, técnica idêntica à utilizada cada vez mais em 
televisão para representar a transcorrência do tempo natural em apenas meia-
dúzia de segundos (com as nuvens e as estações correndo a galope, ou as 
pessoas a trotar como um Charlot acelerado), provavelmente para ganhar mais 
algum tempo para as mensagens publicitárias que suportam financeiramente o 
negócio, mas que também devem fazer as delícias no círculo fechado destes 
“artistas”.

Mas há uma segunda técnica, também muito disseminada: a técnica da repetição, 
da “martelagem” (igualmente com alguma influência de ordem estética), 
consistindo na exibição, dentro do “bloco” de imagens/sons (em geral com uma 
duração de 3 a 5 minutos), da mesma mensagem “ipsis verbis” duas ou três 
vezes com pequenos intervalos entre si, tal como a publicidade comercial nos tem 
vindo a sujeitar desde há alguns anos e que agora se replica em outros campos. 
Atente-se nas letras das canções actuais (em inglês ou português) e repare-se 
como em tantas delas a mesma frase, o mesmo verso, se repete quatro, cinco ou 
seis vezes, não na função de refrão, mas como elemento constitutivo, por vezes 
nuclear, do texto cantado. Há dias, era na própria rádio pública que, numa longa 
reportagem sobre ciência e economia, se repetiam passagens da fala gravada. 
E nos espaços de informação televisiva, quantas vezes não nos repetem eles 

as mesmas imagens, à saciedade, sempre que vão buscar um tema escaldante 
sobre o qual apenas acrescentam um pequeno pormenor revelado na última 
hora (numa perfeita “picagem de crâneo”, como diziam em tempo os rapazes).
Tudo isto tem um resultado (ou um propósito) claro: impedir-nos de pensar.

E tudo isto é, bem entendido, copiado do que já existe no estrangeiro, já que 
nisso – na reprodução de modas alheias – os nossos profissionais não se perdem 
em demoras. Mas devia antes ser matéria de exame crítico pelos investigadores/
docentes do ensino superior focados sobre tais matérias, para melhor poderem 
colaborar na formação desses profissionais da produção de “conteúdos” e da 
realização de “espectáculos”.

O mesmo fenómeno se passa em “eventos” como foi agora o Web Summit 
em Lisboa. Passaram por lá nomes conhecidos da “economia digital” que, em 
“ténis”, blue jeans e t-shirts, expuseram ou debateram as suas ideias sem papel 
escrito e em não mais de vinte minutos, num tablado sempre a piscar em luzes 
coloridas e onde só faltaram as gerbes de papelinhos dourados das apoteoses 
dos show offs musicais ou desportivos; muitos outros empreendedores de 
startups apresentaram em três minutos os seus projectos; e, fora dos focos dos 
projectores, muitos deles discutiram com potenciais financiadores os contornos 
de uma eventual associação de interesses (pessoais, financeiros, técnicos, 
profissionais, empresariais) – adivinha-se que sem quaisquer considerações 
de ordem filosófica, ética, política, ambiental ou sequer linguística: bastam-lhes 
números. 

Disse-se que tinham sido 70 mil os participantes e acreditamos que sim. Mas, 
para além do encontro de pessoas (na língua-veículo que é hoje o inglês) e 
de alguns contratos apalavrados, o que vai ficar em termos económicos mais 
estruturais deste novo tipo de “feiras”, um pouco a meio-caminho entre as 
grandes cimeiras de líderes políticos mundiais e as mobilizações militantes 
internacionais que muitas vezes contestam aquelas ou se propõem “reorganizar 
o mundo”, como foram os Fóruns Sociais Mundiais realizados no Brasil ao tempo 
do Lula? Apenas o afluxo turístico gerado para a cidade de Lisboa? Responder-
nos-ão que tal visa “colocar no mapa” a nossa cidade-capital. Mas o que vale este 
encontro de “tecnologias light” ao lado das grandes “Expos” e outros “Summits” 
realizados na Alemanha, França, Suíça, América, Japão, China ou mesmo na 
Índia? Ou será apenas para “efeito interno”, para os governantes de turno nos 
venderam a “excelência” das suas políticas económicas por via da ocupação 
dos principais espaços horários nos mass media nacionais? (Pareceu-me que o 
actual presidente do Instituto Superior Técnico exprimiu as suas dúvidas sobre 
isto.) 
           
Outro ponto. A minimalização da linguagem que é dominante na opinião 
publicada encontra um terreno óbvio de exercício, por exemplo, nos noticiários 
radiofónicos sobre as cotações bolsistas: é espantoso como desde há tantos 
anos se escutam várias vezes por dias reportagens das variações dos índices e 
valores bolsistas, sendo certo que os agentes a quem interessam estes dados 
estão longe de se satisfazer com as “décimas” que sobem ou descem de algumas 
das grandes empresas em bolsa ou com a tendência-na-hora dos índices! – isto, 
para além da quase “redução ao absurdo” das designações que se fazem de 
certas destas “cotadas” (“tecnológicas”, “eléctricas”, “exportadoras”, etc.) e das 
simplórias razões aduzidas para explicar tais variações.  

Os agentes que realizam e animam estas emissões não estão ali por acaso, são 
profissionais que sabem o que fazem e foram formados para tal. Íamos escrever 
“formatados”, mas não seria correcto. Na realidade, desde as escolas superiores 
encarregadas de tal missão que, além das aprendizagens técnicas, estes 
jovens “comunicativos” são socializados em ambientes de pressão, urgência e 
concorrência, que lhes incutem uma atitude profissional que não irão perder ao 
longo da sua vida activa: captar e reter a atenção dos auditores/espectadores; 
inovar e surpreender, não apenas as audiências mas também os seus chefes 
hierárquicos ou futuros clientes; estimular os mais culturalmente dotados para 
aproveitarem cada “cinco minutos de antena” para exibirem os seus talentos 
comunicativos, fazendo então “literatura e representação expressiva” onde devia 
existir notícia ou reportagem, com os conhecidos itens de o quê, quem, onde, 
quando e como. E, nos mais canhestros, com aquela horrorosa pergunta “aberta” 
de microfone estendido: “Como é ser…?”

Deixemos por agora de lado as “Academias” que atribuem Prémios e 
organizam “Galas” para a sua entrega, sempre segundo um modelo americano 
rigorosamente repetido. Mas não há Sindicato (ou Ordem) ou Comissão 
de Carteira Profissional de Jornalistas (ou ainda Escolas de Jornalismo e 
os mais prestigiados profissionais em fim de carreira) que, se possível em 
conjunto, pressionem para melhorar este estado de coisas, ao serviço de uma 
boa comunicação social, útil e formadora para os cidadãos e a cidadania? E 
não haverá Associações Profissionais e Escolas de Artes Performativas que 
entendam os limites destas “espectacularidades” electrónicas e possam dialogar 
com os primeiros para impor algumas regras de “decência” a empresários-sem-
escrúpulos e tecnocratas empedernidos que detêm em suas mãos uma parte 
destas decisões, apesar de muito lhes vir “de fora”? 

 JF / 18.Dez.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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Em defesa do Parlamento 

DÁ QUE PENSAR ...!!
O Parlamento português parece cada vez mais uma fortaleza de defesa dos 
deputados e dos seus privilégios. Com inusitada frequência surgem no espaço 
público notícias sobre irregularidades e vilanagem. E logo se ouve um deputado 
declarar que tem “a consciência tranquila”, cliché cada vez mais utilizado pelos 
corruptos.

António Barreto 
13 de Janeiro de 2019

 
É a instituição que melhor representa a democracia. Com muitos ou poucos 
partidos, com ou sem maiorias absolutas, o Parlamento é condição de 
democracia. Não há democracia sem Parlamento. Ainda não se inventou melhor. 
É talvez a instituição que melhor defende a democracia. Mas do Parlamento 
também podem vir perigos. Um Parlamento que não se dá ao respeito é letal 
para a democracia.

Os partidos tratam-no com se fossem seus patrões, proprietários ou cônjuges 
com direito a assédio. Fazem o que querem. Nem admitem que os cidadãos 
se metam com eles. E assim danificam o Parlamento. Há hoje casos em que o 
Parlamento estraga a democracia, como na Venezuela, no Brasil ou na Hungria. 
Iniciativas antidemocráticas vêm liquidando os respectivos parlamentos há 
vários anos. Quer dizer, estes podem ser as primeiras vítimas deles próprios. É 
verdade que o Parlamento é a instituição que melhor representa o povo e que 
confere mais legitimidade aos governos. Mas nem sempre é a instituição que 
melhor defende o povo. 

Com duas eleições, este formidável ano de 2019 poderia oferecer a oportunidade 
para uma reflexão aprofundada, sem preconceitos, sobre o papel dos parlamentos 
nacionais. É bem provável que o futuro da democracia dependa em parte do seu 
regresso a uma posição central, deixando de ser a instituição cada vez mais 
subsidiária que é actualmente. Melhor seria, por exemplo, fazer com que os 
parlamentos nacionais desempenhassem funções essenciais no plano europeu. 
Ou até que substituíssem o Parlamento europeu. Com um Parlamento de Babel 
e parlamentos nacionais despidos de soberania e despojados de poderes reais, 
a democracia europeia ficará pobre e sem sentido.

Entre os parlamentos nacionais raquíticos e o parlamento europeu obeso, vai-se 
criando um espaço vazio, rapidamente preenchido. Por quem? Pelos movimentos 
populistas, grupos de pressão, empresas multinacionais, vanguardas políticas, 
associações criminosas, organizações de traficantes e toda a espécie de 
confrarias financeiras.

O Parlamento português parece cada vez mais uma fortaleza de defesa dos 
deputados e dos seus privilégios. Com inusitada frequência surgem no espaço 
público notícias sobre irregularidades e vilanagem. E logo se ouve um deputado 
declarar que tem “a consciência tranquila”, cliché cada vez mais utilizado pelos 
corruptos. Ou o seu presidente garantir que não tem lições a receber de ninguém 
e que não “compactua” com as pessoas que criticam o Parlamento.

No Parlamento, nem toda a irregularidade é corrupção. Há formas de roubo que 
o não são. Há anormalidades que também não são. É o local de eleição para as 
artimanhas que, sendo vigarices, não são corrupção. As faltas dos deputados. 
As palavras-passe que se fornecem aos amigos. As assinaturas feitas por 
procuração. As inscrições em ficheiros informáticos. As falsas declarações de 
deslocações e estadias. As ajudas de custo indevidas. As viagens em grupo, 
mas contadas como individuais. Os endereços de empréstimo. As declarações 
de património “marteladas”. As contas de familiares maquilhadas. O “dinheiro 
vivo” que não deixa rastos. Este universo de trapalhice não é corrupção. É mais 
desvio e mentira.

Alguns deputados ilustram-se com declarações de fidelidade moral, outros ficam 
escandalizados quando alguém denuncia os trafulhas (indignados com quem 
denuncia, não necessariamente com o culpado…). Outros ainda, mais solenes, 
queixam-se das “campanhas antidemocráticas”! Como é cada vez mais evidente 
e se tem descoberto, os autores das piores campanhas contra o Parlamento são 

os deputados. Pelo que fazem. Pelo que não dizem. Pelo que deixam correr, 
sem apurar responsabilidades.

A democracia tem geografia (círculos eleitorais) e indivíduos (uma pessoa, 
um voto). Com este sistema proporcional e sem responsabilidades pessoais, 
com disciplina de voto e com os votos colectivos (que se podem observar 
todos os dias na televisão), o que vigora é uma democracia de anónimos e de 
responsabilidade limitada, sem comunidades e nem individualidade. Nenhum 
deputado é pessoalmente responsável. Nenhum eleitor pode pedir contas ao 
“seu” deputado. Nenhum deputado deve a sua eleição a um eleitorado real. Tudo 
o que um deputado é deve-o ao partido.

Assim se vai o Parlamento debilitando. Brevemente, sem liberdade de voto, 
bastará um deputado de cada grupo votar por todos. Os hipotéticos rebeldes 
ficam calados ou são convidados a sair da sala. O actual modo de votação por 
colectivo, sem nome nem contagem, é já há muito o anúncio deste admirável 
Parlamento novo, em que qualquer deputado é substituído por doença, 
casamento, férias, emprego, lazer, negócios ou interesse do partido…

As aparentes boas intenções dos responsáveis parlamentares são inúteis. 
Querem curar com adesivos os pés da cadeira partida. Toda a lógica actual 
dos grupos, da disciplina de voto, das listas partidárias e das substituições sem 
eleição é a mesma dos sistemas de faltas, de ajudas de custo, de transmissão 
de passwords, de votos por barriga de aluguer e de marcação de presenças por 
ausentes. O que parece ser uma falta grave para a opinião pública é praticado 
há décadas por muitos membros dos grupos parlamentares. Não todos. Mas 
muitos.

O método de votar por procuração e “tirar a falta” tem quarenta anos. Antes 
dos computadores, muitos deputados tinham nas suas carteiras fac-simile de 
assinaturas de amigos, em geral da província, por quem rubricavam. Viam-
se alguns mais descarados tirar a agenda do bolso para copiar a rubrica dos 
faltosos. As sextas-feiras eram dias particularmente cheios de trabalho para os 
procuradores. Nesse dia, uma assinatura valia por três, pois incluía o fim-de-
semana, a ajuda de custo e a deslocação. As palavras-passe não fizeram mais 
do que modernizar a tramóia.

Votar em colectivo, com disciplina, não é muito diferente de tirar a falta. O deputado 
pode estar lá dentro, em comissão, no seu gabinete, no Chiado, na Avenida dos 
Aliados ou em Tavira! Qual é a diferença, neste mundo informatizado?

Há três anos, foi criada uma Comissão especializada para tratar destes assuntos 
relativos à fraude parlamentar. Ao fim de três anos e dezenas de reuniões, não 
há conclusões! Típico! Em três anos, os deputados não conseguiram chegar a 
um acordo sobre o Código de Ética, as faltas, as incompatibilidades, os deveres 
de lealdade, de cumprimento de deveres e de declaração de despesas… Parece 
que nem o Parlamento, nem os partidos, conseguem estimular a honestidade de 
todos os deputados!
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CHRONIQUE

DES FRAIS DE 12 000 $ POUR ENCAISSER 
UN CHÈQUE DE 15 000 $

STÉPHANIE GRAMMOND
LA PRESSE

Aucun bon sens ! La Chambre des notaires a beau m’expliquer qu’il n’y a pas 
de faute déontologique. Les banques peuvent bien me répéter que le système 
fonctionne comme ça.

Je ne peux pas m’empêcher de penser que ça n’a aucun sens qu’un notaire force 
quelqu’un à payer 12 285 $ d’honoraires et de frais pour encaisser un chèque de 
près de 15 000 $.

Excusez-moi, mais ça ressemble à de l’extorsion.

Laissez-moi vous raconter l’histoire invraisemblable d’Elena Oxengendler. En 
août 2017, elle a réalisé une transaction immobilière avec son père, à la suite de 
laquelle le notaire David Toledano leur a remis un chèque de 14 901 $.

Les clients ont tenté d’encaisser le chèque à partir de l’application mobile de leur 
banque. Mais le dépôt a été refusé après coup, car le compte était uniquement 
au nom du père, alors que le chèque était à son nom et à celui de sa fille.

Le malheur, c’est que la famille a ensuite perdu le chèque, convaincue qu’elle 
n’en aurait plus besoin après l’avoir pris en photo pour le déposer.

Qu’à cela ne tienne. Mme Oxengendler croyait que le notaire pourrait annuler le 
premier chèque et lui en faire un autre. Ç’aurait été trop simple !

Pour protéger son compte en fidéicommis, le notaire lui a plutôt demandé 
de prendre une assurance cautionnement. Il craignait que quelqu’un puisse 
encaisser le premier chèque, même s’il était annulé.

« La banque ne nous garantit pas que le chèque ne passerait jamais s’il 
était présenté à une succursale ; dans ce cas, la banque ne prendrait pas de 
responsabilité », a écrit à sa cliente Me Toledano, qui n’a jamais répondu à mes 
appels et courriels.

Il est vrai que les banques laissent passer de nombreuses erreurs : des chèques 
encaissés en double ou en triple, des montants falsifiés, des chèques périmés 
encaissés après plus de six mois en circulation.

Demander un arrêt de paiement ne garantit rien.

La preuve ? Sur son formulaire d’opposition de paiement, la banque du notaire 
précise que « le soussigné dégage la Banque de toute responsabilité relative à 
toute réclamation découlant du paiement du chèque précité malgré l’opposition 
le frappant ».

Bref, si le chèque passe en double, c’est le problème du client ! Je ne comprends 
pas que les banques, qui devraient être le maillon fort du système de paiement, 
ne jouent pas mieux leur rôle.

Toujours est-il que Mme Oxengendler s’est mise à la recherche d’une assurance 
de cautionnement. Elle est passée à travers la longue liste d’assureurs fournie 
par le notaire. Elle a fait appel à un courtier. Mais elle n’a trouvé aucun assureur 
offrant cette protection.

Dans l’impasse, la dame a finalement offert à son notaire de se porter 
personnellement garante du premier chèque, au cas où il serait retrouvé et 
encaissé.

Mais le notaire a rejeté cette proposition. Il ne voulait pas se soucier d’avoir à la 
poursuivre pour récupérer les fonds. Il craignait aussi que la cliente puisse un 
jour être insolvable.

Cela semble plutôt improbable puisque Mme Oxengendler est médecin résidente 
en radiologie et qu’elle possède déjà un immeuble d’une valeur importante.

De son côté, la Chambre des notaires ne trouve rien à redire aux exigences du 
notaire. S’il prend le risque que le chèque soit encaissé en double, « il engage 
sa responsabilité professionnelle et surtout il met à risque l’argent de ses autres 
clients (dans son compte en fidéicommis) », m’a expliqué la porte-parole de la 
Chambre, Johanne Dufour.

C’est ainsi que 16 mois après la transaction, l’argent reste bloqué dans le compte 

en fidéicommis du notaire.

Celui-ci a finalement décidé que la seule solution totalement sûre consiste à 
fermer son compte en fidéicommis et à en ouvrir un nouveau pour s’assurer que 
le chèque ne puisse jamais être encaissé en double.

En novembre dernier, il a fini par envoyer à sa cliente une facture de 12 264 $ 
qui inclut : 

– 2850 $ de frais d’administration pour son compte en fidéicommis (175 $ par 
mois) ;

– 5062 $ d’honoraires (20 heures à 250 $ l’heure) ;

– 1770 $ de frais d’ouverture du nouveau compte en fidéicommis.

Cette facture est complètement disproportionnée. Mme Oxengendler est prise en 
otage. Si elle ne paie pas, elle ne touchera jamais son argent.

Elle a bien tenté de porter plainte à la Chambre des notaires, mais ses démarches 
sont restées vaines. Ni le syndic ni le comité de révision n’ont relevé d’erreur 
déontologique dans le comportement du notaire.

Pourtant, l’article 49 du Code de déontologie des notaires précise que le 
notaire doit exiger des honoraires « justes et raisonnables » compte tenu des 
circonstances et des services rendus.

Une facture de 12 000 $ pour encaisser un chèque de 15 000 $, vous trouvez ça 
juste et raisonnable ? Pas moi !

Selon l’article 51 du Code, le notaire doit aussi « prévenir le client du coût 
approximatif de ses services ». Pourtant, Mme Oxengendler n’a jamais été 
avertie de la facture astronomique qui la guettait. « J’avais la suspicion que ça 
allait mal tourner, mais jamais que ça me coûterait 12 000 $ ! », s’exclame-t-elle.

Pour tenter de régler le problème, la Chambre des notaires a dirigé la dame vers 
son service de conciliation des honoraires, qui traite près de 150 dossiers par 
année. Désabusée, Mme Oxengendler a soumis son dossier. « Le montant de la 
facture est tellement astronomique que j’ai de faibles espoirs quant à l’efficacité 
de ce processus », dit-elle.

Chose certaine, sa mésaventure met en lumière les risques auxquels les clients 
des notaires sont exposés.
Actuellement, la Chambre et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle 
essaient de trouver une solution pour combler cette lacune flagrante du système. 
Espérons qu’ils accoucheront d’une solution au plus vite.

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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ARTES

As 350 figuras do maior dos presépios 
do Museu Nacional de Arte Antiga já 
recuperaram o seu fulgor
Os técnicos de restauro ainda estão a trabalhar no móvel que serve de casa a 
este conjunto monumental, mas no Dia de Reis tudo deverá estar no seu lugar. 
Foram cinco meses de trabalho e de descoberta, mas o museu ainda quer saber 
mais sobre esta obra de Barros Laborão e o coleccionador que a encomendou.

LUCINDA CANELAS / Observador (P)

Sobre uma das mesas dos bastidores do museu, perto dos laboratórios de 
conservação, repousam ainda um anjo delicado, em veneração, e um tocador 
de sanfona a lembrar que cabia a estes músicos, muitas vezes cegos, vender 
cânticos de Natal nas ruas da Lisboa dos finais do século XVIII. Uma mulher 
jovem de olhar terno abraça uma criança, um pastor ajoelha-se, em recolhimento. 
Em todos parece haver uma naturalidade no gesto, no movimento.

São figuras do Presépio dos 
Marqueses de Belas (1796-
1806), o maior do Museu 
Nacional de Arte Antiga 
(MNAA), e estão entre as 350 
que nos últimos cinco meses 
concentraram as atenções e 
os esforços de sete técnicos 
de restauro. A umas faltavam 
braços, a outras dedos e 
elementos diversos. Alguns 
destes pedaços estavam 
guardados nas reservas mas 
não se sabia, até aqui, de 
onde vinham. “Foi como fazer um puzzle. Quanto mais mexíamos nas figuras do 
presépio, mais fácil se tornava reconhecer os fragmentos que havia nas reservas 
e pô-los no lugar. Isto porque vamos ganhando a mão à medida que trabalhamos, 
compreendendo melhor o artista”, diz Conceição Ribeiro, conservadora-
restauradora do museu, acrescentando que desde que a intervenção começou 
a equipa apercebeu-se de que há nas colecções em reserva outras peças de 
Joaquim José de Barros (1762-1820), o escultor conhecido como Barros Laborão 
e autor deste presépio.

O trabalho dos restauradores e outros conservadores do MNAA é apresentado 
ao público esta sexta-feira, embora o presépio totalmente montado nos vários 
patamares de cortiça que constituem o “torrão” (assim se chama a estrutura que 
cria o cenário em que as peças são encaixadas) só fique visitável no Dia de Reis, 
a 6 de Janeiro. Algumas das principais figuras ficarão até lá expostas nas vitrinas 
que separam a sala onde se encontra o grande armário que lhes serve de casa 
e a Capela das Albertas, que em breve se verá transformada num laboratório de 
restauro visitável.

A ideia, explica José Alberto Seabra Carvalho, subdirector do MNAA, foi fazer 
desta galeria um prolongamento “natural” da sala de presépios do museu e uma 
“antecâmara” das Albertas, já que a capela “ajuda a explicar” algumas das peças 
– esculturas e alfaias litúrgicas – que se encontram no novo espaço concebido 
por Manuela Fernandes, a que se acede por uma escada marcada por uma 
estrutura laminada que depois se repete junto ao grande armário do Presépio 
dos Marqueses de Belas. “Esta solução das escadas com lâminas lembra que 
aqui houve um convento de clausura e, ao mesmo tempo, permite-nos manter 
um pé-direito generoso e não revelar o espaço todo de uma vez”, argumenta a 
arquitecta. “Junto ao presépio, as lâminas fazem com que possamos ver a parte 
de trás do armário, perceber como foi construído.” E acrescentado.

Um presépio que cresceu

“Acrescentar” é palavra-chave quando se fala deste presépio encomendado a 
Barros Laborão por José Joaquim de Castro – empresário que fez fortuna com 
a comercialização da chamada “Água de Inglaterra”, um “antepassado da água 
tónica” usado sobretudo no tratamento da malária – e comprado em 1937 para 
o MNAA pelo seu primeiro director, José de Figueiredo, a um descendente do 
Marquês de Pombal.

Passado quase meio ano de estudo e restauro, uma das principais conclusões 
a que a equipa do museu chegou é que este presépio cresceu entre o projecto 
original de Barros Laborão e a versão que chegou aos nossos dias.

“Sempre achámos estranho que o primeiro plano do presépio estivesse tão 
vazio.  Parecia  que  faltavam  figuras. Mas  agora  sabemos,  através  do  estudo 

material do móvel e da documentação, que ele a dada altura foi acrescentado 
a pedido do coleccionador”, diz Maria João Vilhena, conservadora de escultura 
do MNAA e responsável por esta intervenção. “Este acrescento pode explicar o 
diferendo que houve entre o encomendador e o Barros Laborão, que foi acusado 
de sobrefacturar a obra, mas também a participação de outros artistas [como 
Pedro Alexandrino e Joaquim António de Macedo] e até a existência de figuras 
avulsas.”

Hoje não há dúvidas de que o armário deste presépio foi ampliado nos três eixos 
– altura, largura e profundidade –, assegura Tiago Dias, o técnico encarregue do 
seu restauro, apontando para os locais onde se torna evidente esse acrescento, 
como o arco de volta perfeita que se transformou num arco abatido para que 
esta monumental cena da natividade pudesse avançar 30 centímetros. “Agora a 
nossa principal preocupação é o torrão, composto por placas de cortiça, quase 
todas coladas. Como não tem muitos encaixes, a estrutura é frágil”, diz.

Nas figuras centrais houve trabalhos de recomposição de elementos,com 
colagens e reconstituições, acrescenta Vilhena, mas o trabalho não apresentou 
grandes dificuldades e o restauro permitiu perceber quais as que saíram das 
mãos de Barros Laborão, porque há “matrizes que se repetem e que ajudam a 
descobrir afinidades entre peças”.

O Presépio dos Marqueses de Belas, que nunca foi dos marqueses de Belas, 
vai ser restaurado.

É dele a cena central do nascimento de Jesus, como seria de esperar, mas 
também a do anúncio aos pastores, a da matança do porco, o impressionante 
grupo das cavalgadas, com o elefante, e o menino que brinca entre colunas, 
“que é como uma ‘assinatura’ na obra de Barros Laborão”.

Para Conceição Ribeiro, a “mão” deste artista passa pelo facto de ele chegar 
a trabalhar em três escalas, o que de início causou estranheza mas, depois, 
se tornou evidente entre os vários núcleos do presépio. “Este tratamento por 
escalas é próprio do presépio português porque ele é construído numa lógica 
pictórica”, explica António Filipe Pimentel, historiador de arte e director do MNAA. 
“As escalas permitem dar-lhe um tratamento de profundidade.”

Dois mitos caídos

Entre os núcleos atribuídos a Barros Laborão está o “grupo do mouro” em que 
se encontra o casal nobre que, durante muito tempo, e de acordo com a tradição 
popular, se julgou representar os marqueses de Belas, mecenas do escultor. 
“Hoje sabemos que o casal que deu nome a este presépio que nunca foi dos 
marqueses de Belas é recorrente na obra de Barros Laborão, é mais um ‘tipo’ 
da grande crónica social que ele aqui faz, ao mesmo tempo que representa o 
nascimento de Jesus”, acrescenta Maria João Vilhena. “O outro mito que caiu 
definitivamente em relação a este presépio – e que é recorrente sempre que há 
uma peça de grande qualidade deste período – é o que o atribuía a Machado de 
Castro. Não há qualquer dúvida de que é um projecto de Barros Laborão.”

Entre o que ainda não se sabe está a participação que nele terá tido Pedro 
Alexandrino de Carvalho (1729-1810), o pintor mais activo da Lisboa pós-
terramoto de 1755, que já tinha trabalhado com Barros Laborão no Paço da 
Bemposta e que terá expostos na sala dois desenhos em fac-símile feitos a 
partir do presépio. A equipa vai continuar a estudar a documentação existente 
acerca desta obra. Para saber mais sobre o empresário que a encomendou, 
um coleccionador de autómatos, gravura e pintura a quem se perdeu o rasto 
e que terá estado até envolvido em episódios de espionagem industrial, conta 
a conservadora. E também sobre o autor das figuras mais antigas, Joaquim 
António de Macedo, que se revelou um “escultor muito qualificado”, “belíssimo 
na representação naturalista”.

“Apesar dos anúncios de modernidade, presentes nalguns elementos que 
parecem já apontar para o neoclássico, esta é uma obra que, condensando 
toda a tradição do presépio português, está ainda muito presa ao passado”, diz 
Villhena. “É também uma obra em que a qualidade escultórica de cada figura, 
que podia muito bem apresentar-se só por si, é muito boa. Saiu das mãos de 
escultores que são exímios a trabalhar e a experimentar na pequena escala.”

Conhecer a história do presépio português através…de presépios

Entre os núcleos em que essa qualidade é evidente está o do anúncio aos 
pastores, “com uma dinâmica de composição e um movimento muito pouco 
comuns”, e a cavalgada, com o seus “cavalos espantados”, de uma “erudição de 
execução notável”.

O restauro deste presépio, lembra Pimentel, está longe de ser o ponto de 
chegada para a equipa do MNAA no que toca a esta obra de Barros Laborão: 
“Vamos continuar a aprofundar o estudo porque um museu é antes de tudo um 
centro de investigação e não uma montra.” E o que se vier a saber será para 
partilhar em livro.
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La nouvelle «Naqba» palestinienne : un 
centre commercial qui embauche... des 
Palestiniens

par Bassam Tawil

Traduction du texte original: The New Palestinian ‘Catastrophe’: A Shopping Mall 
Hiring Palestinians

 « L’enseigne Rami Levy ne pratique aucune discrimination ethnique, sexuelle 
ou religieuse à l›embauche. Tous les employés, Palestiniens ou Israéliens, sont 
traités sur un pied d›égalité et reçoivent des avantages égaux. Les salaires et 
les promotions sont au mérite en fonction de la performance de chacun. Tous 
les employés de Rami Levy doivent avoir les mêmes chances de réussir, tel 
est mon objectif. » - Rami Levy, principal actionnaire du troisième groupe de 
distribution d’Israël, emploie 4 000 salariés, dont la moitié sont des Palestiniens 
et des Arabes israéliens.

Selon Hatem Abdel Qader Eid, responsable du Fatah, les investisseurs 
palestiniens auraient pu bloquer le projet de centre commercial de Rami Levy en 
investissant dans un projet palestinien concurrent. « C’est vrai qu’il y a de riches 
hommes d’affaires palestiniens ... »

Ayant échoué à empêcher l’ouverture du centre commercial, le Fatah et 
ses partisans utilisent l’intimidation et la violence. Leurs menaces visent les 
consommateurs et les commerçants palestiniens qui ont ouvert une boutique 
dans le nouveau centre commercial.

Si l’achat d’un litre de lait israélien fait d’un Palestinien un traître, quel sort le 
Fatah réservera-t-il au premier Palestinien qui osera évoquer un compromis avec 
Israël ? S’il a de la chance, une bombe incendiaire tentera de l’intimider. S’il n’a 
pas de chance, il sera pendu en place publique.

Le Fatah, parti du président 
de l’Autorité palestinienne, 
Mahmoud Abbas, a tenté de 
torpiller le nouveau centre 
commercial de Jérusalem-
Est, un établissement 
dont les salariés et les 
clients sont principalement 
arabes. Photo : un centre 
commercial Rami Levy de 
Jérusalem ouest. (Source 
de l’image : Yoninah / 
Wikimedia Commons)

La colère gronde au Fatah, le parti du président de l’Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas. Un homme d’affaires israélien a ouvert un centre commercial à 
Jérusalem-Est et la plupart des employés et clients sont Arabes.

Les dirigeants du Fatah ont appelé au boycott du centre commercial.

Le Fatah que les médias occidentaux décrivent comme une organisation « modérée 
», agit comme n’importe quelle organisation palestinienne : empêcher la population 
palestinienne de tirer un avantage quelconque de sa proximité avec Israël.

Quel dirigeant au monde peut condamner un projet qui crée plusieurs centaines 
d’emplois ? Dans quel pays un chef d’Etat demande-t-il à son peuple de boycotter 
un centre commercial ou un supermarché qui propose des vêtements et de la 
nourriture à des prix compétitifs ? Seuls les dirigeants palestiniens qualifient de 
catastrophe («nakba») un projet commercial qui facilite la vie de la population.

Rami Levy, homme d’affaires et principal actionnaire du troisième groupe de 
distribution israélien, a investi plus de 50 millions de dollars dans la construction 
d’un centre commercial dans le parc industriel d’Atarot, au nord-est de Jérusalem. 
Malgré les appels au boycott, des commerçants Palestiniens ont loué des magasins 
dans ce centre commercial qui est décrit comme un modèle de coexistence entre 
Arabes et Juifs. Le nouveau centre commercial comprend également un grand 
supermarché appartenant à la chaîne des supermarchés Levy.

Les supermarchés Levy à Jérusalem et en Cisjordanie ont plutôt la cote chez les 
consommateurs palestiniens tant leurs prix sont inférieurs à ceux des commerces 
arabes. Le 8 janvier 2019, jour de l’inauguration, des centaines de Palestiniens 
ont donc convergé vers le supermarché et les allées du centre commercial.

Les supermarchés israéliens embauchent des centaines de Palestiniens de 
Cisjordanie, ainsi que des résidents arabes de Jérusalem, et tous travaillent aux 
côtés de leurs collègues juifs. Selon Levy, la moitié de ses 4 000 employés sont 
des Palestiniens et des Arabes israéliens. « J’ai employé des Palestiniens et des 
Arabes israéliens dans le premier magasin Rami Levy, qui était à l’époque un 
simple stand à Mahane Yehuda, le marché de Jérusalem. Ce magasin a ouvert 

en 1976 et les Arabes ont été parmi mes premiers employés » a-t-il déclaré.

« Ces employés ont fait carrière au sein de Rami Levy Hashikma – le nom de 
nos supermarchés - et nombre d’entre eux occupent aujourd’hui des positions 
hiérarchiques. Ibrahim, un Arabe de Jérusalem-Est, est le premier que j’ai 
engagé il y a 35 ans. Il est aujourd’hui directeur de la logistique à Rami Levy. 
Nombre d’employés arabes, israéliens et palestiniens, qui ont rejoint Rami 
Levy, occupent des postes de direction, sans distinction de race, de sexe ou 
de religion. Tous les employés, Palestiniens ou Israéliens, sont traités sur un 
pied d’égalité et bénéficient des mêmes avantages. Les salaires sont calculés 
uniquement sur la base des performances et du poste. Mon objectif est d’offrir 
à tous les employés de Rami Levy les mêmes chances de réussite. Cet objectif 
ne peut être atteint que si le principe d’égalité est mis en œuvre dans tous les 
aspects de l’entreprise. »

Mais le Fatah de Mahmoud Abbas n’apprécie guère cette image d’harmonie au 
travail entre Palestiniens et Juifs. Que des travailleurs palestiniens touchent des 
salaires décents et soient traités avec respect par leur employeur ne leur convient 
pas. Et que des consommateurs palestiniens fassent la queue aux caisses de 
supermarchés qui proposent des produits alimentaires et non alimentaires de 
qualité et à des prix abordables leur déplait souverainement. Les responsables 
du Fatah préfèrent voir leur peuple au chômage ou payer plus cher sur le marché 
palestinien. Tout plutôt que de voir les Palestiniens dépenser leur argent dans un 
centre commercial contrôlé par un juif.

Loin de se féliciter qu’un nouveau centre commercial crée des opportunités 
d’emploi pour des dizaines de Palestiniens et des prix plus bas pour les 
consommateurs, les responsables du Fatah ont dénoncé un plan israélien pour 
« saper » l’économie palestinienne. « Quel triste jour pour Jérusalem ! », s’est 
exclamé Hatem Abdel Qader Eid, ancien responsable du Fatah. « Ce projet 
de centre commercial vise à saper le commerce arabe à Jérusalem et à le 
subordonner à l’économie israélienne ».

Les centaines de consommateurs palestiniens qui, dès le premier jour, ont envahi 
les allées du nouveau centre commercial n’ont pas cédé aux grimaces d’Abdel 
Qader Eid. Comme tous les clients du monde, les Palestiniens apprécient les 
produits de bonne qualité à des prix compétitifs. Leur visite n’avait donc rien de « 
triste ». Il était même temps qu’un centre commercial de proximité leur propose 
une large gamme de produits à des prix compétitifs.

Abdel Qader Eid avait toutefois raison sur un point : les investisseurs et détenteurs 
de capitaux palestiniens ont fait le choix de s’abstenir. « Les capitalistes palestiniens 
sont des lâches », a-t-il déclaré, ajoutant que les investisseurs palestiniens auraient 
pu bloquer le projet de Rami Levy s’ils avaient investi dans un projet palestinien 
concurrent. « C’est vrai qu’il y a de riches hommes d’affaires palestiniens. Ils ont 
beaucoup d’argent, mais sont pauvres en volonté et en éducation. »

Le responsable du Fatah a déploré que les hommes d’affaires palestiniens 
n’aient aucune confiance en leur peuple et préfèrent investir au loin.

Osama Qawassmeh, autre haut responsable du Fatah, a lui proféré des menaces. 
Tout Palestinien qui ferait ses achats dans le nouveau centre commercial ou 
y louerait un magasin « trahirait sa patrie » a-t-il déclaré. Il n’a pas hésité à 
reprendre le vieux mensonge palestinien selon lequel tout achat de produits 
israéliens représente un « soutien aux colonies et à l’armée israélienne ».

Les menaces du Fatah ne sont pas restées lettre morte. Le jour de l’inauguration, 
de jeunes palestiniens ont lancé plusieurs bombes incendiaires dans l’enceinte du 
centre commercial, forçant les acheteurs (palestiniens) à fuir pour sauver leur vie. 
Heureusement, personne n’a été blessé et aucun magasin, ni véhicule n’a été 
endommagé.

La campagne contre le centre commercial de Rami Levy a démarré dès 
l’ouverture du chantier et se poursuit encore aujourd’hui. Des menaces sont en 
effet proférées à l’encontre des consommateurs et commerçants palestiniens 
qui ont loué un magasin dans le nouveau centre commercial. Les voyous qui 
ont attaqué le site avec des bombes incendiaires auraient pu blesser ou tuer 
des Palestiniens. Ces voyous, vraisemblablement affiliés au Fatah, préfèrent 
que leur peuple meure plutôt que de se distraire ou acheter des produits à prix 
attractifs dans un centre commercial israélien.

Cette campagne de haine et d’intimidation, révèle une nouvelle fois le vrai visage 
du Fatah d’Abbas. Comment croire qu’Abbas ou l’un de ses lieutenants pourrait 
conclure une paix avec Israël quand ils ne tolèrent pas que Palestiniens et Juifs 
travaillent et œuvrent en commun ?

Si acheter un litre de lait israélien est considéré comme une trahison, quel sort 
réserverait le Fatah au premier Palestinien qui oserait discuter d’un compromis 
avec Israël ? S’il a de la chance, une bombe incendiaire tentera de l’intimider. S’il 
n’a pas de chance, il sera pendu en place publique. Une attitude qui en dit long 
sur l’attitude des Palestiniens envers un quelconque processus de paix.

Bassam Tawil, un arabe musulman, est basé au Moyen-Orient.
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PORTUGAL PÁTRIA 
DE VERDADES E 
MENTIRAS
Há dias, o jornalista Luís Reis no 
Observador, escreveu um artigo 
onde afirmou, verdades reais que 
demonstram o Estado a que isto 
chegou, numa oposição clara, aos 
clamores dos arautos partidários. É 
sabido que este Ano haverão Eleições 
para o Parlamento Europeu, bem 
como Legislativas e ainda na Madeira. 
Há que conquistar o Povo Eleitor, 
para conseguir os seus votos, para 
os Populistas. A politica que se tem 
vindo a fazer é de “gato por lebre” e 
confronta-se agora com uma situação 
de enorme gravidade, no que diz 
respeito à nossa Economia. 

Assim, passo a referir alguns dados 
escritos com credibilidade, pelo 
articulista:

Portugal atingiu em Outubro de 2018 
o valor mais alto, de sempre, da sua 
divida publica liquida, em termos 
absolutos: 251,1 mil milhões de euros 
(só…!). O indicador de confiança dos 
consumidores diminuiu em Novembro 
e Dezembro passado. O investimento 
publico, praticamente acabou em 
Portugal. Qualquer riqueza criada tem 
sido utilizada “para repor rendimentos”. 
A nossa carga fiscal é neste momento 
a mais elevada de sempre e consome 
quase 35% do Produto Interno Bruto. 
Este mesmo PIB, per capita, coloca-
nos em 15º lugar entre os 19 Estados 
da zona Euro. Esta é a sinistra e trágica  
realidade, aqui no nosso Portugal. Mas 
até quando iremos aguentar? 

Alternativas a esta situação, os 
sérios economistas não as encon-
tram. Actualmente somos vitimas de 
“noticias falsas” que visam entreter os 
contribuintes. Mas é assim!

LIVROS SAÍDOS RECENTEMENTE

1-SÃO PAULO, PRISÃO DE LUANDA-
GUERRA E PAZ

Pirri é o nome familiar de Carlos 
Taveira, autor deste titulo. Passou 
martírios em Angola e hoje vive e 
trabalha no Canadá, como consultor 
informático nas cidades e de Montreal 
e Otava. Obra cuja as narrativas, nos 
relembram as trágicas memórias da 
Guerra Civil Angolana. Titulo a ler com 
interesse.

2-LOUCURAS E BIZARRIAS DE REIS, 
RAINHAS E FIDALGOS INFAMES-
GUERRA E PAZ

Obra que nos conta atrocidades e 
desmandos ao longo da História e não 
só. Entre a antiguidade e os nossos 
tempos, poderá viajar do Império 
Romano até Lisboa dos nossos dias. 
Este livro é uma pequena antologia 
de  várias verdades universais. Leia e 
gostará de saber.

3-BITCOIN E BLOCKCHAIN-
CHIADO PUBLISHERS

O autor Carlos Novais Gonçalves, 
licenciado em Gestão pela 
Universidade Católica, descobre-nos 
realidades que a curto prazo, irão 
ter uma influência decisiva no nosso 
quotidiano. Actualize-se com este 
titulo.

4-SÃO LÁGRIMAS, SENHOR, SÃO 
LÁGRIMAS-GUERRA E PAZ

O autor desta obra é Fernando Correia 
um sábio e idoso jornalista, integrado 
na nossa vida real. O conteúdo deste 
seu livro, descreve-nos casos terríveis 
de brutalidade humana, no que se 
refere, à violência doméstica. Não 
perca a leitura deste titulo.

Armando Rebelo

VOTOS DE UM BOM “NOVO” ANO

LEMBRETE 12024
Para ser “Novo” o Ano,
Há que ter nova atitude,
Para que se alcance, ufano,
O sucesso, com virtude!...

LEMBRETE 12025
Não fiques aí parado,
Querendo mudar a vida!...
Com esforço, o resultado
É a vitória pretendida!...

LEMBRETE 12026
Venham novos desafios,
Integrados em projectos,
Que façam correr os rios,
Como afluentes de afectos!...

LEMBRETE 12027
A felicidade é feita
De sonhos e realidades,
Seguindo uma receita,
Cozinhada com verdades!...

LEMBRETE 12028
Cultiva bons sentimentos
E, se os sonhos perseguires,
Com garra e conhecimentos,
Certo será conseguires!...

  LEMBRETE 12029
  Que tenhas sempre projectos,
  Em que, na sua matriz,
  Haja o concurso de afectos,
  Que te mantenham feliz!...

  LEMBRETE 12030
  O tempo passa sozinho
  E a página só tu a viras!...
  Depressa ou devagarinho,
  É bom que tudo confiras!...

  LEMBRETE 12031
  Só uma curva é capaz
  De endireitar algo “torto”:
  -  É a do sorriso, que traz
  A discórdia a bom porto!...

  LEMBRETE 12032
  Sorri, para que a vida
  Te possa, também, sorrir!...
  Não faças uma investida,
  Sem ver que mal pode vir!...

  LEMBRETE 12033
  Desejo-te um ano bom,
  Com saúde e afectos
  E que tu tenhas o dom
  De escolher caminhos rectos!...

Por José Oliveira
31/12/2018

Se gosta do nosso jornal 
recomende-o a um amigo

www.ABCportuscale.com
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Le Musée de la République Portugaise à Lisbonne

Le Palais de Belém est la résidence officielle du Président de la république 
depuis 1910. Situé au cœur du quartier de Belém, elle dispose d’un jardin avec 
vue imprenable sur le Tage. Palais construit en 1559, il est adapté aux goûts 
du roi portugais D. João V, au cours du XVIIIème siècle. Le Palais résista aux 
secousses du tremblement de terre à Lisbonne du 1er novembre 1755. C’est 
à partir de cette date que la cour royale portugaise installe la résidence royale 
à Belém. Le Palais de Belém est transformé, et en 1911 est déclaré Palais 
résidentielle officiel de la Présidence de la République portugaise. 

Une partie du Palais de Belém abrite aujourd’hui le Musée de la Présidence, 
qui expose l’histoire de tous les présidents de la République portugaise, la 
deuxième république de l’Europe, après celle la France. On découvre ainsi au 
gré de ses salles les portraits successifs des présidents depuis de l’implantation 
de la République portugaise le 5 octobre 1910, et l’évolution des symboles de 
la nation portugaise : le drapeau et l’hymne national (A Portuguesa), mais aussi 
les présents et autres souvenirs offerts par les Chefs d’États étrangers à la 
Présidence de la République portugaise, et d’objets personnels et symboliques, 

comme le monocle d’António de Spínola, le pistolet qui appartenait à Sidónio Pais 
ou encore la montre en or qui a appartenu à Mendes Cabeçadas, tous présidents 
de la République Portugaise. A l’intérieur du musée, revivez l’histoire récente du 
Portugal. Le Musée de la République portugaise a été inauguré le 5 octobre de 
2004, soit 94 années après l’implantation de la République au Portugal.

Les samedis est possible de visiter quelques salles du Palais Présidentiel et les 
jardins (visites guidées), et le Musée de la République est ouvert du mardi au 
dimanche (ce dernier jour l’entrée est gratuite) comme presque tous les musées 
à Lisbonne.

Dans le cadre du centenaire (1917-2017) du déplacement de Bernardino 
Machado, Président de la République portugaise en visite aux forces portugaises 
du Corps Expéditionnaire Portugais (CEP), qui se battaient en France aux 
côtés des forces alliées de France lors du conflit mondial 14/18, le Musée de la 
République portugaise a organisé une exposition intitulée ‘’Bon voyage, Monsieur 
le Président – de Lisbonne jusqu’à la guerre’’.

Comme en 2016, en septembre 2017, les jardins du Palais de Belém ont reçu la 
deuxième fête du livre du 21 au septembre 2017, où plus de 50 maisons d’éditions 
et libraires ont étaient présents. Selon l’organisation, il y a eu plus de 90 000 
visiteurs pendant ses quatre jours. Après le succès de l’année précédente, dans 
une initiative de la Présidence de la République et de l’Association Portugaises 
des Editeurs et des Librairies (APPEL) la fête du livre est de retour dans les 
Jardins du Palais Présidentielle de Belém.

L’artiste Luísa Sobral, a chanté le dernier jour pour la clôture de cette fête du livre 
dans les Jardins du Palais de Présidentielle de Belém.
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General Altino de Magalhães
“ Faleceu a 24 de Janeiro, em Oeiras, o general do Exército, Altino Amadeu Pinto de 
Magalhães

Nascido em 08 de maio de 1922, Ribalonga, Carrazeda de Ansiães (Bragança) assentou 
praça em 12 de Agosto de 1940; fez o Curso de Infantaria da Escola do Exército e foi 
promovido ao posto de general em 26 de Agosto de 1978. Do seu curriculum podem ser 
retirados os seguintes eventos: como oficial subalterno prestou serviço nos Açores e em 
Angola incorporado em Batalhões operacionais da sua Arma. No posto de capitão serviu 
em Macau, como Adjunto do Comando de um Batalhão destacado de Angola; fez os Cursos 
Geral e Complementar de Estado-Maior e participou nas manobras da 3a Divisão (NATO) 
como Oficial de Operações de um dos 3 Regimentos de Infantaria.

Como oficial superior foi professor do IAEM; Comandante do Batalhão de Infantaria da 
Madeira, Adido Militar Naval e Aeronáutico junto da nossa Embaixada no Brasil; Chefe do 
Estado-Maior da Região Militar de Angola. Promovido a general comandou o Sector Militar 
do Uíge, acumulando estas funções com as de governador do Distrito do mesmo nome; 
depois do 25 de Abril foi nomeado Comandante Militar de Angola, com acumulação das 
funções de Adjunto do Comando-Chefe e de membro da Junta Governativa de Angola; 
nomeado Comandante-Chefe dos Açores, veio também a acumular estas funções como 
as de Presidente da Junta Regional dos Açores antecessora do actual governo Regional. 
Regressado a Lisboa foi Director Geral da Instrução do Exército e, depois, Vice-Chefe do 
EME, Vice-Chefe do EMGFA e Director do Instituto de Defesa Nacional.

Foi presidente da Direcção Central da Liga dos Combatentes, entre 1986 e 1996 e Presidente 
da Comissão Executiva do Monumento aos Combatentes do Ultramar (junto à Torre de 
Belém), construído durante esse período. Foi Presidente do Conselho Supremo da Liga dos 
Combatentes e era actualmente, membro do mesmo Conselho.

A sua carreira militar regista 15 louvores ao nível de Comando, de Governador e de Ministro. 
Conta ainda com oito Medalhas nacionais, seis brasileiras, uma francesa e uma jugoslava. 
Das nacionais são das mais elevadas: Três (prata e ouro) de Serviços Distintos com Palma 
e a Grã Cruz da Ordem Militar de Cristo, em 3 de Agosto de 1984, pela Presidência da 
República Portuguesa.

Os seus restos mortais vão estar em câmara ardente, na Igreja de São João de Deus, em 
Lisboa. A missa de corpo presente ocorrerá pelas 12h30 de sábado, 26 de Janeiro, e o funeral 
e honras fúnebres terão lugar no Cemitério do Alto de São João em Lisboa, pelas 14h00.

A LIGA DOS COMBATENTES apresenta à família enlutada os sentidos pêsames. 

Liga dos Combatentes 25 de Janeiro de 2019
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Sítios autóctones
Não é um acaso se o nosso Hino Nacional fala da “terre de nos aïeux”: a história 
autóctone do nosso país é extremamente rica. Eis aqui algumas sugestões para 
melhor se informarem a seu sujeito.

Cree Village Ecolodge, em Moose Factory, no Ontário
Rode e uma beleza subártica, este local muitas vezes elogiado adoptou uma forma 
ecológica moderna para apresentar a cultura Cree aos visitantes. Construído 
conforme uma habitação Cree tradicional, o restaurante Shaapuhtuwaan 
adiciona um toque contemporâneo à cozinha Cree, com uma ementa de pratos 
escolhidos por entre os mais populares, como a truta fumada com pimenta e 
seiva de ácer ou o guisado de búfalo. Depois do jantar poderão contemplar um 
céu iluminado de auroras boreais e a seguir se deixarem adormecer na calma 
inigualável nos quartos de que os nomes correspondem ao nome de animais e 
pássaros da região.

Metepenagiag Heritage Park, em Red Bank, no Noveau 
Brunswick
O povo da nação micmaque vive nas margens do rio Miramichi há mais de 3000 
anos. A sua história viva está preservada no parque que compreende os locais 
de inumação históricos Augustine Mound e Oxbow assim que uma vilória de 
pescadores micmaque. Trilhos de exploração turística e um museu sensacional 
que contém um muro de pedra ascendente e de solos quadrilhados imitando o 
rio sinuoso, permitem ao visitante de reatar com o passado. 

Sainte-Marie au pays-des-Hurons, em Midland no Ontário
É um local magnífico e um tesouro nacional. Situado nas margens ar-borizadas 
da baía Georgienne, os Jesuítas vindos da França es-tabeleceram uma 
comunidade pa-ra os Hurons. Esta comunidade compreendia uma fortaleza e 
um Missão. Mesmo se não exista máquina de fazer um regresso ao passado, 
terão a impressão de serem transportados à história de antanho. Podem saborear 

a sopa “Three Sisters” (feita a partir de 
milho, de feijão verde e de abóbora), 
adquiram a técnica de sobrevivência na 
floresta(como o acender de um fogo 
na Natureza) e repartam com um oki, 
pequena jóia em argila.

Precipíce à bisons Head-
Smashhed, em Fort Macleod, 
em Alberta

Durante mais de 5500 anos os povos 

autóctones das grandes planícies caçaram o búfalo encurralando as manadas 
na direcção de um precipício aonde eles caíam. Este local é hoje um sítio do 
património mundial da UNESCO. Os visitantes aperceberão os 11 metros de 
carcaças acumuladas sob a falésia, testemunhando a importância do búfalo na 

vida dos Autóctones. Para conhecer melhor o povo dos Pieds-Noirs, os visitantes 
poderão fazê-lo em qualquer dos centros de interpretação. Para uma experiência 
ainda mais autêntica, poderão igualmente passar um noite num tipi ou fabricar 
mocassins, sapato autenticamente autóctone.

Réserve de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas, 
dans les îles de la Reine-Charlotte, na Colombie-Britannique.
Totens, obras de arte famosas, levantam-se numa floresta luxuriante, protegendo 
a vilória haïda de SGang Gwaay Linaagay. A viagem conduzindo a esses sítios 
é mágica. Um trilho no bosque aproxima-os das cavernas e des erupção das 
rochas. Depois, no meio de imponentes árvores, surgem pouco a pouco os 
totens gigantescos, decorados de ursos, baleias e águias esculpidas. Passeiem-
se ao longo da praia em forma de quarto de lua para melhor ver os totens e os 
vestígios de grandes casas em cedro que abrigavam há mais de 150 anos as 
famílias haïdas.

PC
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Colaboração especial

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

COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DO MONUMENTO AOS COMBATENTES DO ULTRAMAR
COM CERIMÓNIA PRESIDIDA POR S.EXA O MINISTRO DA DEFESA NACIONAL

DR. JOÃO GOMES CRAVINHO

15 de Janeiro de 2019
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COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DO MONUMENTO AOS 
COMBATENTES DO ULTRAMAR COM CERIMÓNIA PRESIDIDA 

POR S. EXA. O MINISTRO DA DEFESA NACIONAL 
JOÃO GOMES CRAVINHO

15 DE JANEIRO 2019 NO MUSEU DO COMBATENTE 

VISITA ÀS EXPOSIÇÕES DO MUSEU E LANÇAMENTO DE UM 
INTEIRO POSTAL COMEMORATIVO DO EVENTO. 

Obra do escultor João Antero de Almeida com projecto de autoria de uma 
equipa chefiada pelo arquitecto Francisco José Ferreira Guedes de Carvalho, o 
Monumento aos Combatentes do Ultramar, foi inaugurado pelo então Presidente 
da República Dr. Mário Soares, em 15 de Janeiro de 1994, sendo na altura 
Presidente da Liga dos Combatentes (no período de 1986 a 1996), o TGeneral 
Altino Magalhães.

No mandato do Presidente seguinte, TGeneral Morais Barroco (1996-2000) e 
em 5 de Fevereiro de 2000, foram inauguradas pelo na altura Presidente da 
República Dr. Jorge Sampaio, as lápides com os nomes dos militares caídos 
em missão, que começaram a ser colocadas em Julho de 1999 por ano, ordem 
alfabética e posto.

Nesta data, com a presença de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional Dr. João 
Cravinho e a Secretária de Estado da Defesa Nacional Drª Ana Santos Pinto, 
comemoraram-se os 25 anos do Monumento.

Foram convidadas para a cerimónia, pela Liga dos Combatentes, todas as 
instituições e Associações de Combatentes pertencentes à então Comissão 
Executiva do Monumento, Sociedade Histórica da Independência de Portugal 
- SHIP, 1861), Sociedade de Geografia de Lisboa (1875), ADFA -Associação 
dos Deficientes das Forças Armadas (1974), Associação de Comandos (1975), 
Associação dos Especialistas da Força Aérea Portuguesa (1977), Associação 
dos Combatentes do Ultramar 

, Associação da Força Aérea Portuguesa (1983) e todas as restantes instituições 
.
Foi feita uma referência muito especial a esta Comissão (Instituições e 
Associações) durante a conferência realizada.

O evento no exterior do Museu do Combatente começou bem cedo, com a 
preparação no terreno de bateria de peças de artilharia de fogo, para a salva de 
tiros usual durante a revista às forças em parada pelo Sr.Ministro.

No interior do Museu teve lugar pelas 10:00 horas uma missa celebrada pelo 
Capelão Geral do Exército, Coronel Jorge Matos, com sala cheia pelos presentes.
Presentes também na cerimónia seguinte no exterior, em frente ao Monumento 
aos Combatentes do Ultramar, o Sr. Ministro da Defesa Nacional e a Secretária 
de Estado da Defesa Nacional, o CEME, General Nunes da Fonseca, e Vice-
CEME, General Rui Davide Guerra Pereira, o Presidente da Junta de Freguesia 
de Belém, representantes do CEMGFA, CEMA e CEMFA ,elementos do Conselho 
Supremo e do Conselho Fiscal da Liga dos Combatentes, a Direcção Central 
da Liga, o Acessor Militar do Primeiro Ministro, Instituições e Associações da 
Comissão Executiva para a construção do Monumento presidida pelo General 
Altino Magalhães da Liga dos Combatentes ( representante do Director Geral 
dos Recursos do MDN, Inspector Geral do Exército, representante do Almirante 
Presidente da Academia de Marinha , Secretário Geral Adjunto do MDN, 
Comandante da PSP de Belém , representante do Presidente da Cruz Vermelha 
Portuguesa, Almirante Presidente da Comissão do 10 de Junho 2019 e elementos 
da Comissão do 10 de Junho, Presidente e representante do Observatório 
Internacional dos Direitos Humanos, Associação dos Deficientes das Forças 
Armadas, Presidente e representante da Assoc. Nacional dos Combatentes do 
Ultramar , Associação Nacional de Praças, Dr. Helder Freire director executivo 
da revista Combatente da Liga dos Combatentes, representante do Tgen do 
CEMCOM, representante do Director Nacional da PSP, Director Material e 
Transportes do Exército, Cmdt. Da Unidade de Intervenção da GNR, Cmdt. da 
Academia Militar, Director do Pessoal da FA, Director da Comissão Cultural da 
Marinha, representante do Director do Instituto Hidrogáfico, Director da DIRCSI/
EMGFA, Comandante da Escola de Armas, representante do Comdt. da Brigada 
de Intervenção, 2º Comt. Da Academia Militar, representante da Direcção de 
Saúde do Exército, Almirantes, Oficiais Generais e outros oficiais da Marinha, 
Exército e Força Aérea, Presidente da Associação de Comandos, Presidente e 
Vice-Presidente da União de Paraquedistas, representantes da Ecbuild (empresa 
responsável pela construção da Capela e Memorial ), Presidentes e guiões de 
diversos Núcleos da Liga dos Combatentes, visitantes, outros convidados.

A força em parada foi constituída por uma companhia a 3 pelotões comandada 
pelo Capitão António Peralta, sendo cada pelotão formado por 1 sargento e 21 
praças, pertencentes ao RAAA1 (Regimento de Artilharia Antiaérea 1) e RA5 
(Regimento de Artilharia 5).
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Na integração do Estandarte Nacional a Banda do Exército tocou o Hino Nacional.
Após a chegada do Sr. Ministro acompanhado pela Secretária de Estado e 
recebidos no Museu do Combatente / Forte do Bom Sucesso em Belém pelo 
Presidente da Liga dos Combatentes TGeneral Joaquim Chito Rodrigues, 
pelo General Chefe de Estado Maior do Exército, Nunes da Fonseca, o Vice-
CEME, General Rui Davide Guerra Pereira, e o Secretário Geral da Liga dos 
Combatentes, Coronel Lucas Hilário, dirigiram-se para o Monumento aos 
Combatentes do Ultramar onde a força militar presente prestou honras militares 
ao Sr. Ministro da Defesa enquanto a Banda do Exército entoava uma marcha e 
se ouvia uma salva de 17 tiros pela bateria de artilharia de fogo presente.

Seguidamente tendo o Ministro da Defesa prestado homenagem ao estandarte 
nacional, fez revista às forças em parada que desfilaram em continência, tendo à 
frente a Banda do Exército, seguida do Estandarte Nacional e restantes militares 
presentes.

Na cerimónia de homenagem aos combatentes com deposição de coroas de 
flores pela Associação dos Combatentes do Ultramar, Comissão Executiva do 
10 de Junho e Associação dos Deficientes das Forças Armadas; da GNR, dos 
Ramos das Forças Armadas, do CEMGFA , do General CEME, do Presidente da 
Liga dos Combatentes e do Ministro da Defesa acompanhado pela Secretária 
de Estado da Defesa Nacional, a fanfarra do exército, interpretou os toques a 
silêncio e mortos em combate seguidos pelo toque de alvorada.

Terminada a cerimónia militar o Ministro da Defesa Nacional e restantes presentes 
acompanharam o Presidente da Liga dos Combatentes numa visita conduzida 
pelo próprio Presidente , TGeneral Chito Rodrigues, ao Museu do Combatente 
manifestando o Sr. Ministro vontade de ver todas as exposições permanentes e 
temporárias expostas e mostrando profundo interesse em todas as instalações 
do Museu.

No gabinete do Presidente da Liga dos Combatentes foi lançado um Inteiro Postal 
comemorativo do evento e elaborado pelos CTT, apresentado pelo Director de 
Filatelia dos CTT, Dr. Raul Moreira ,onde por cima do selo foi aposto carimbo 
alusivo ao dia e assinados os postais pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, 
Secretária de Estado da Defesa Nacional, General CEME e Presidente da Liga 
dos Combatentes, tendo o Sr. Ministro da Defesa assinado o Livro de Honra e 
deixado expressiva mensagem.

O Liga de Honra preparado pelo marketing com apoio da logística do Museu do 
Combatente foi servido na Sala S. Mamede imediatamente antes da conferência 
sobre o Monumento e lápides proferida pelo TGeneral Morais Barroco, com 
introdução e encerramento pelo TGeneral Chito Rodrigues, que apresentou uma 
projecção sobre a história e desenvolvimento do Museu do Combatente.

Um agradecimento a toda a equipa da logística que no interior apoiou o 
marketing na preparação das salas para os diferentes eventos e no exterior 
criou as condições necessárias para a cerimónia junto ao Monumento aos 
Combatentes do Ultramar seguindo as directivas da Direcção Central da Liga 
dos Combatentes.

Isabel Martins marketing museu do combatente 
16 de Janeiro de 2019
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