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

Alexandre da Costa
Nomeado Director artístico e 

Chefe da Orquestra Sinfónica de Longueil

Arcos de Valdevez investe na 
“Reabilitação e Requalificação dos 

Ecossistemas Ribeirinhos”

Na sequência dos incêndios ocorridos em 2017 e 2018, o Município de Arcos 
de Valdevez, em articulação com a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, 
executou a empreitada de “Reabilitação e Requalificação dos Ecossistemas 
Ribeirinhos”, a qual pretendeu promover a protecção dos recursos hídricos das 
aéreas afectadas.

Desde o Poço das Caldeiras, em Loureda, até ao Lugar da Igreja, em Sistelo, 
a bacia hidrográfica do rio Vez foi objecto de uma intervenção com o objectivo 
de minimizar o efeito dos incêndios. Foram investidos mais de 100.000 euros 
em intervenções de bioengenharia ao longo deste troço do rio Vez e de 
pequenas linhas de água que nele desaguam, bem como realizadas operações 
de manutenção e reforço da galeria ripícola. A prioridade foi intervir nas linhas 
de água que atravessam áreas ardidas, procurando desta forma minimizar o 
arrastamento de cinzas e matéria orgânica, evitando o assoreamento do rio Vez 
e a contaminação das suas águas.

As intervenções consistiram na construção de barreiras naturais, designadamente 
microaçudes, filtros de palha, bio-rolos, faxinas vivas e entrelançados, apro-
veitando material resultante da retirada de material vegetativo seco e das podas 
de arejamento realizadas ao longo do rio Vez. A galeria ripícola foi ainda reforçada 
com plantação de espécies ribeirinhas e de estacaria de salgueiro.

Esta operação foi financiada pela APA e contou com a colaboração dos 
proprietários com terrenos confinantes com as linhas de água intervencionadas.
Com estas intervenções foi dado mais um passo na protecção da qualidade 
ecológica do Rio Vez.

Las Vegas recouverte d’un tapis de neige
ASSOCIATED PRESS

Une tempête hivernale a provoqué une rare chute de neige à Las Vegas, 
recouvrant les marquises des casinos et inspirant les fêtards à construire un 
bonhomme de neige près du célèbre panneau «Welcome to Las Vegas».

La neige - un total d’un demi-pouce (1,3 cm) - a commencé à tomber tard mercredi. 
Il s’agissait de la première chute de neige importante à l’aéroport international 
McCarran en dix ans, selon le National Weather Service.

Certaines régions de banlieue étaient d’un blanc éclatant après avoir reçu 
plusieurs centimètres de neige.

Le météorologue Chris Outler a toutefois précisé qu’il était tombé bien moins que 
les 9,1 centimètres enregistrés à l’aéroport le 17 décembre 2008.

La neige a eu des répercussions sur les vols à l’aéroport et la circulation sur les 
autoroutes.

Certains retards de vol ont dépassé 
les deux heures, a indiqué la Federal 
Aviation Administration.

L’avocat Al Lasso, qui a quitté le New 
Jersey pour s’installer à Las Vegas il y 
a 25 ans, a pris une photo d’une règle 
plongée dans plusieurs centimètres 
de neige sur son patio arrière, dans la 
communauté de Summerlin.

«Quand il neige dans le New Jersey, tout le monde reste à l’intérieur. Quand il 
neige à Las Vegas, tout le monde sort et fait des anges de la neige», a témoigné 
M. Lasso. «Beaucoup de gens n’ont jamais vu la neige ici.»

Les météorologues estiment que les quantités de neige pourraient atteindre 3 
pouces d’ici vendredi dans les banlieues ouest et sud, mais la pluie pourrait 
réduire l’accumulation.



A  Chuva e o Bom Tempo
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França. Milhares saem à rua contra o 
antissemitismo

/JORNAL I

A manifestação foi convocada depois de o filósofo francês Alain Finkielkraut ter 
sido alvo de insultos antissemitas

Milhares de franceses saíram hoje à rua em França para denunciarem o aumento 
do antissemitismo nas últimas semanas, com o mais recente caso a ter sido a 
profanação de campas num cemitério judeu na vila de Quatzenheim, na zona 
oriental do país. 

No centro de Paris, na Praça da República, antigos presidentes, entre os 
quais François Hollande e Nicolas Sarkozy, juntaram-se para a uma só voz 
denunciarem o antissemitismo sob o slogan “Chega!”. 

“Algumas pessoas estão a provocar a autoridade do Estado. É preciso lidar com 
isto agora e de forma extremamente firme”, disse Sarkozy aos jornalistas. “É 
uma real questão de autoridade. A violência está-se a espalhar e precisa de ser 
travada”, acrescentou. 

Vivem cerca de 550 mil judeus em França, o que a torna no país que acolhe a 
maior comunidade judaica na Europa. 

Uma das razões para a convocação da manifestação foi a divulgação de um 
vídeo em que o filósofo francês Alain Finkielkraut é insultado por vários coletes 
amarelos nas manifestações de sábado, em Paris, com motivações antissemitas.

Férias e “pontes”...
Não admira que um ex-primeiro ministro se tenha apropriado dum título 
profissional que é falso. Toda a gente sabe mas todos continuam a 
adulá-lo, a lisongeá-lo, porque nestas coisas de política nunca se sabe 
quando um tipo está por cima ou por baixo e, na dúvida, sempre será 
melhor para alguns de se manterem no circulo das amizades. Daí, 
portanto, esta cumplicidade de lambuzagem que causa vómitos em 
quantos sentem desprezo por esses tipos de actuação, de falsidades 
e de hipocrisias.

Somos um país de “doutores” e de “engenheiros”! Há, portanto, duas 
categorias de portugueses. Os “licenciados” amigavelmente e os outros. 
Os primeiros, aperaltam-se e tornam as vozes aflautadas quando se 
expressam em público, mostrando ares de superioridades, desejadas 
mas raramente acompanhadoras dos falsetes dos falsários da falperra 
de S.Bento. O certo porém, é que cada vez temos mais destes falsos 
diplomados que gravitam à volta do eixo do poder, sendo pau para 
toda a colher. Desde que dê vantagens. E lucros. E conseguem os 
títulos com grande facilidade. Conta-se até que o conhecido Miguel 
Relvas bateu á porta do director duma universidade perguntando: o 
senhor doutor dá licença? A que este, distraído, terá respondido:está 
licenciado!

Ora foi com gente desta que Portugal chegou ao precipício, E nenhum 
D. Fuas conseguiu empinar o cavalo para evitar a queda. Esta foi certa. 
Batemos no fundo com as mãos estendidas a implorar ajuda. Que foi 
dura como de resto se previa. Havia anos que o receio do pagamento 
pela vida larga que se fazia em Portugal envenenava os espíritos. A 
vaga catastrófica foi mais forte que as vagas da Nazaré.

E Portugal caiu. E com ele, alguns feriados — menos queridos dos 
seguidores dos “Kamaradas” — guardando todavia ainda bastantes e, 
o pior, as irritantes “pontes” que fecham o comércio, as administrações 
governativas e outros serviços fundamentais, parando quase metade 
do país durante 3 ou 4 dias. São férias, meus amigos, são férias, e 
que ninguém as queira eliminar. Guardadas também as cómodas 
“tolerâncias de ponto” o que representa na prática, pelo menos, mais 
um dia de descanso. Nem mesmo os “patrões europeus” que de fora 
dirigem o país, conseguiram modificar estes parâmetros de ociosidade.

Em países pobres como o Canada, não se fazem “pontes”... há 
poucos “engenheiros” saídos das faculdades lisboetas! Aquilo que 
se faz, sem tirar o direito ao feriado, que pode cair num sábado ou 
domingo, trabalha-se—se for caso disso—no dia feriado e, este, é 
festejado na sexta anterior ou na segunda-feira seguinte. Deste modo, 
os feriados são sagrados e respeitados, apenas mudam de dia para a 
sua efectivação. Então, é um prazer ter um fim-de-semana de 3 dias. 
Não mais.

Em Portugal, já foi anunciada a tolerância de ponto para o Carnaval...Só 
para rir. Num país que não produz, que muitas vezes é pago para nada 
produzir e que ainda hoje a Comissão Europeia manteve Portugal no 
grupo de Estados-membros que identifica como tendo “desequilíbrios 
macroeconómicos”, realçando as “vulnerabilidades” da economia 
portuguesa devido aos níveis elevados da dívida e crédito malparado, 
manteve-o todavia, numa segunda categoria, menos grave que outras, 
reconhecendo alguns progressos mas, também, algumas fragilidades.

E é sabido, a fragilidade maior da economia nacional é a corrupção. É 
o cancro nacional. Cada vez que um esforço sobrenatural consegue 
pagar parte dos interesses dos empréstimos, logo surge mais um roubo 
numa qualquer instituição bancária, havendo a necessidade de cobrir 
os largos milhares de milhões de euros roubados. Que faz o país? O 
que Paulo Macedo, Presidente Executivo da CGD disse ultimamente, 
relativisando o roubo e pensando no futuro próximo: passamos à frente 
e vamos procurar fórmulas para evitar repetições....

Mais se confirma a necessidade de criar uma democracia ética onde a 
responsabilidade será de todos os cidadãos. Onde cada qual responda 
pelos seus actos e responsabilidades. E pague a nota...

Porque num país dominado pela corrupção, a democracia, a liberdade, 
a justiça social não duram muito.

Raul Mesquita
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Estendendo-se sobre uma centena de quilómetros ao longo do majestoso rio
S. Lourenço por entre altos picos montanhosos, a região de Charlevoix é conhecida  
pela beleza e o carácter excepcional das suas paisagens e panoramas.

Território de ar puro e de grandes espaços, a região de Charlevoix estende-
se da Petite-Rivière-St.François até à Baía de Santa Catarina na embocadura 
do Saguenay. Com cerca de 6 000 quilómetros quadrados divide-se em seis 
sectores geográficos: Baie-Saint-Paul e seus arredores, caracteriza-se pela 
arte e cultura; a Rota do Rio é um dos mais belos traçados panorâmicos na 
América do Norte; a Isle-aux-Coudres reconhecida pela sua hospitalidade e 
seu rico património marítimo; La Malbaie e seus arredores, berço da vilegiatura 
no Canada; L’Arrière-pays charlevoisien, dominada pelos altos montes dos 
Laurentides e l’Estuaire, onde se banham baleias e outros mamíferos marítimos. 
Aqui e ali, no interior das suas encantadoras vilórias, se encontram produtos 
turísticos de alto nível e uma rede de estabelecimentos de acomodações, com 
mais de dois séculos de tradição da 
boa maneira de receber.

Em 1989 a UNESCO atribuiu à região 
de Charlevoix o estatuto de reserva 
mundial da biosfera.

Inverno ou Verão deixe-se sucumbir 
pelos atractivos irresistíveis da 
região. Quer seja adepto do esqui de 
montanha ou de fundo, de actividades 
ao ar livre, de aventura ou ainda 
de arte e cultura, Charlevoix é uma 
destinação incontornável para uma 
deslocação em família.

Para os amantes de esqui o Massif 
daPet i te-Riv ière-Saint-François 
com as suas 36 pistas com vistas 
panorâmicas sobre o S. Lourenço, tem 
o maior desnivelamento a Este das 
Rochosas canadianas, com 770 m. 

Ou então, poderão também praticar o 
seu desporto preferido na estação do 
Mont Grand-Fonds, com 14 pistas e 
um desnivelamento de 335 m.

O Casino e o hotel Le Manoir Richelieu 
são outros pontos de visita ou estada 
que certamente saberão apreciar.

Fonte de inspiração inesgotável, a 
região constitui um verdadeiro paraíso 
para pintores e artistas. Os amadores 
de arte e de cultura não deixarão de 
se maravilhar com toda a riqueza 
que Charlevoix oferece aos seus 
visitantes, compreendendo muitos 
sítios atractivos que são testemunhas 
da paixão e do gosto pela história das 
suas gentes.

Encantadores albergues, hotéis  de 
renome, mesas preparadas por 
grandes chefes gastronómicos, são 
garantia duma destinação hospitaleira 
e acolhedora.

Com o S. Lourenço, seus lagos e 
rios afluentes, as suas montanhas e 
florestas, surpreendentes paisagens 
e panoramas, trilhos cuidadosamente 
mantidos todo o ano e variados 
circuitos regionais, Charlevoix é uma região de excepção para a prática de 
actividades ligadas à Natureza e ao ar livre. Reserva mundial da biosfera, a 
região constitui um gigantesco terreno de jogo de nível internacional. 

A si de aproveitar. 

Tradução adaptada por RM

Charlevoix — 200 Anos de tradições
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MACAU



5

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

MACAU



6

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
PESSOA DESENTENDIDO E CALUNIADO

“Branqueá-lo?” Não! Entendê-lo!
Luzia Moniz, presidente da Plataforma para o desenvolvimento da mulher 
africana, de Angola, podia ter–se informado melhor antes de ir para a Assembleia 
da República citar um livro amplamente desclassificado (para isso contribuí 
com vários artigos), a tal biografia de Pessoa, “quase autobiografia”, assim 
lhe chamou Cavalcanti Filho quando eficientemente a promoveu em Lisboa. 
Cavalcanti é um rico coleccionar: de objectos, papéis, móveis pessoanos e frases 
soltas, desligadas do seu contexto. Para fazer esse livro contratou uma série 
de “colaboradores”, segundo sua própria informação, que também cuidaram da 
projecção da obra (um deles dirigiu-se-me por 
email várias vezes sob o pseudónimo de Álvaro 
da Horta). Não cabe aqui reproduzir a série 
de inverdades e toscos dislates coligidos a 
esmo por essa equipa de coleccionadores, que 
oportunamente denunciei. (As entidades oficiais 
que soi-disant administram a nossa cultura são, 
em certa medida, responsáveis por este sério 
conflito na Assembleia da República: foram 
perfeitamente indiferentes ao delito de lesa-
cultura - por mim repetidamente denunciado 
nos jornais - que representou serem oferecidos 
às bibliotecas das escolas deste país, pelo 
seu autor, centenas de exemplares deste livro, 
editado em 2011 no Brasil e aqui, em 2012. Com 
Pessoa no programa, a juventude deste país 
tem sido assim oficialmente desinformada, para 
não usar expressão mais cruamente exacta.) 
Fui à procura e constatei que as “provas” 
de que Pessoa é um “escravocrata racista” 
foram colhidas neste livro nas páginas 53-54 
(edição da Porto Editora), à mistura com outras 
informações “contraditórias” – assim referidas, 
com espanto, pelo autor do texto - em que o 
jovem Pessoa, ainda em Durban, condena a 
escravatura perpetrada pelos ingleses , e, noutro 
poema igualmente em inglês, o colonialista 
inglês Joseph Chamberlain, ambos assinados 
por uma das primeiras personalidades 
literárias pessoanas, Alexander Search. E é 
reproduzida, na página seguinte, um fac-simile 
da apreciação de Pessoa a Ghandi, que visitou 
Durban em 13.1.1897, já Pessoa aí residia, 
para protestar contra o colonialismo inglês: “é 
a única figura verdadeiramente grande que há 
hoje no mundo.” Pessoa já então se revelava 
como sempre foi: um militante humanista.

Pena que essa senhora Presidente tenha 
respigado do texto em que se baseia apenas as 
passagens que lhe permitem acusar Pessoa, 
ignorando as que desmentem essa acusação.

Durante toda a vida, Pessoa foi declaradamente 
anti-colonialista: escreveu mesmo, em vários 
textos, que devíamos abandonar as nossas 
colónias.

Está provada (já tenho apresentado para isso 
numerosos documentos) a porfiada militância 
de Pessoa pelo que hoje chamamos direitos 
humanos: contra as perseguições e prisões por 
delitos homossexuais e pela plena liberdade 
de ideias, inclusive religiosas. Em tempos 
salazaristas, foi vítima da censura. Além 
disso, contrariamente à sua geração, mesmo aos seus parceiros intelectuais 
influenciados pelo Futurismo, Pessoa foi sempre fervorosamente contra a 
guerra, toda e qualquer.

O problema central que, mesmo alguns dos que escrevem sobre Pessoa não 
entenderam ainda, é que a obra de Pessoa é de natureza dramática, o tal “drama 
em gente” por ele assim chamado: por isso cada personagem por ele inventada, 
quer lhe chame “heterónimo” ou “personalidade literária” tem a sua verdade, que 
exprime em “entreacção” (expressão de Pessoa) com as da outras personagens 
da obra que foi escrevendo ao longo da vida. Disse ele que “cada personagem 
constitui um drama” – questão fulcral a que nem os numerosos pessoanos de 
ocasião atendem: escrevem que “Pessoa disse” e repetem o que disse uma das 

suas personagens, sem perceberem que é diferente do que ele dizia e, muitas 
vezes, em “contradição” - essa “contradição” notada pelo autor das passagens 
citadas a favor da escravatura, sem perceber que não é Pessoa que assim se 
exprime mas uma personagem sua, António Mora, mesmo quando Pessoa não 
chegou a manifestar essa atribuição.

Os 47 anos de vida de Pessoa não lhe chegaram para encenar as falas 
das diferentes personagens que habitaram o palco desse “drama”, só 
esporadicamente o fez – e já publiquei em livro esses diálogos em que ele 
próprio encena verdades contraditórias. (Ciente dessa necessária encenação 
já a ela me dediquei em dois livros: um, bilingue, em 1985, F.Pessoa – Le 
théâtre de l’être e outro, em português, Véspera de Partida.) Tem origem 
no mesmo desentendimento esse “escândalo” recente com a “censura” de 

passagens da “Ode Triunfal”, do heterónimo 
Álvaro de Campos: já um biógrafo de Pessoa, 
seguramente a partir dessa passagem obscena, 
referiu a sua pedofilia…Também esse Campos 
é, neste poema, uma provocante personagem, 
que, na esteira dos Futuristas, então na berra, 
quer ir ainda mais além do que eles e arrisca em 
poesia obscenidades nunca antes ousadas…
Pessoa na sua própria pessoa era uma tímida 
e educada criatura, delicadíssimo, que não só 
não pronunciava grosserias mas detestava 
ouvi-las dos companheiros de café (fala disso 
num diário de 1913).

A passagem de “Ultimatum” referida pelos 
actuais acusadores do “escravocrata racista” 
tem a mesma justificação: é da autoria de um 
Campos que desafiava os Futuristas e o seu 
inspirador Nietzsche, embora mantendo a sua 
presença própria – e sempre em oposição aos 
princípios “crististas”que nunca se esquecia de 
combater.

A respeito do tal António Mora, a quem Pessoa 
atribuiu declarações sobre a escravatura, 
mesmo quando não o explicitou, impõem-se os 
esclarecimentos que vou tentar resumir.

O caso fia mais fino e exigiria largo espaço para 
ser tratado, apenas o posso esboçar.

Pessoa, baptizado na Igreja dos Mártires e 
confirmado como católico em Durban, no 
colégio de freiras irlandesas em que fez a 
instrução primária, “divorciou-se” do catolicismo 
quando regressou a Portugal, em 1905. Saber-
se descendente de judeus (um tetravô, Sancho 
Pessoa ia sendo queimado pela Inquisição, 
que acabou por apenas lhe penhorar os bens) 
e a convivência com a família judia de Tavira, 
de maçons e republicanos militantes, deve 
ter ajudado. Empreendeu então até ao fim 
da vida uma “cruzada” contra a que chamava 
“Igreja de Roma”. Por isso – embora não só 
por isso – inventou, em 1914, os heterónimos 
neopagãos, os poetas Alberto Caeiro e Ricardo 
Reis e o quase-heterónimo António Mora, 
filósofo, sociólogo e teórico do Neopaganismo 
em prosa – empenhados todos em contrariar a 
civilização “cristista”, por eles assim chamada. 
O “humanitarismo”, o “igualitarismo” seriam 
herança do “cristismo”, por isso princípios 
recusados. Os critérios de António Mora não 
são naturalmente os do homem de hoje mas os 
do pagão helénico – o que explica que tenha da 

escravatura uma visão bem diferente da actual.

A principal militância de Pessoa foi pela pátria-língua-portuguesa – esse o tal 
Quinto Império de que por aí se fala à toa. Pena que alguns cidadãos dessa 
pátria-língua com que tanto sonhou estejam, por ignorância, a prejudicar a sua 
realidade – presente e futura.

Teresa Rita Lopes

Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor! Falta cumprir-se Portugal.

Fernando Pessoa
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MUSÉES ET PALAIS DU PORTUGAL

Rosa dos Ventos Rose des Vents

Junta de Freguesia de Sobral 
de São Miguel

 
A freguesia de Sobral de São Miguel, com uma área de 23,94 km2, situa-se no 
sudoeste do concelho da Covilhã. Para alem da Sede de freguesia, que dista 
cerca de 40 km da sede do concelho, anexa ainda o lugar de Pereiro.

Sobral de S. Miguel é um povoado muito antigo, sendo que o primeiro documento 
que se lhe refere e que se conhece, é um apontamento dos inquiridores de              
D. Dinis, datado de 1284. Posteriormente e até 1970, a freguesia era denominada 
por Sobral de Casegas, uma vez que pertenceu até 1888 à freguesia, tornando-
se então independente a nível administrativo. A pedido dos sobralenses passou 
a designar Sobral de São Miguel (orago da freguesia), pelo decreto-lei nº 69/70 
de  27 de Fevereiro.

A freguesia localiza-se numa área muito montanhosa, onde sobressai o Gondufo 
(localmente designado por Cabeço d’A Nave), um dos cumes mais imponentes 
da Serra do Açor, com 1.243m de altitude. A partir desta Serra desenvolvem-se 
outras elevações de menor altitude, com uma exposição NW-SE, separadas por 
pequenos cursos de água, de entre os quais se destaca a Ribeira de Porsim. 
É nesta afluente do Rio Zêzere, a cerca de 600m de altitude, que se localiza a 
Aldeia Sobral de S. Miguel.

A Serra do Açor constitui uma importante barreira que protege a freguesia 
das correntes de ar marítimo provenientes do Atlântico, apesar dos ventos de 
Noroeste serem uma constante nos locais de maior altitude. Por outro lado, a 
preponderância das vertentes expostas a sudeste, faz com que a vegetação 
local apresente uma mistura interessante de espécies de influência atlântica e 
mediterrânica. Assim, para alem do pinheiro bravo, que predomina na região, 
podemos encontrar algumas áreas onde crescem sobreiros.

Do ponto de vista litológico, a área da freguesia na grande mancha do complexo  
xisto-gresoso das Beiras. Os xistos e grauvaques são as formações rochosas 
que dominam a área, onde espontâneamente podemos encontrar alguns filiões 
quartzíticos.

Dada a sua posição periférica e o forte potencial ao nível dos recursos naturais, 
Sobral de São Miguel sempre foi uma freguesia rural, que chegou a contar com 
mais de 1.400 habitantes em 1960, alguns dos quais trabalhadores das Minas 
da Panasqueira. Nesse período a economia local assentava na agricultura de 
subsistência, na pastorícia (sobretudo gado caprino) e na produção de carvão.

Actualmente, a freguesia apresenta cerca de 400 habitantes (418, segundo os 
Censos de 2011), correspondendo a uma estrutura etária bastante envelhecida.
A actividade económica local continua a ser dominada pela exploração dos 
recursos naturais, sendo que para além da agricultura e das pastorícia, destacam-
se a construção civul e a exploração de xisto. Na aldeia existem duas pedreiras 
de xisto, que vendem ardósia e xisto para o mercado nacional e internacional.

Integrada na Rede das Aldeias do Xisto desde 2010, a freguesia apresenta vários 
pontos de interesse. A aldeia de Sobral de S. Miguel, sobretudo o seu núcleo mais 
antigo, situado nas margens da ribeira do Porsim, apresenta-se aos visitantes 
como um anfiteatro de casas de xisto, com telhados em ardósia, servidas por 
ruas e escadarias que formam um interessante conjunto arquitectónico.

A Casa Museu João dos Santos (onde actualmente se localiza a Sede da Junta 
de Freguesia) e a Residência Paroquial, também merecem destaque. A piscina 
fluvial, os açudes, as pontes, os moinhos e o lagar são elementos muito bem 
integrados na paisagem onde o xisto é a marca dominante.

Para os visitantes que preferem o desporto e a aventura, as imediações da aldeia 
apresentam vários pontos de interesse, de entre os quais se destaca a cascata 
do Vale das Vacas, eleita como uma das cinco “Beleza Naturais” do concelho da 
Covilhã, em 2010. net
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Comemoração dos 150 anos do    
nascimento de Gago Coutinho

Comandante JOSÉ CORREIA GUEDES

Pede-me O Mundo Português para comparar o incomparável: o Fairey IIID com 
que Gago Coutinho e Sacadura Cabral realizaram a travessia do Atlântico Sul 
em 1922 e o Airbus A340 com que tantas vezes fiz o mesmo percurso mais de 
oitenta anos depois.

Mais que uma proeza aérea como muitas outras que aconteceram nas primeiras 
décadas do século XX, a viagem dos dois heróicos portugueses teve o mérito 
de demonstrar ao mundo que era possível voar de dia ou de noite sobre os 
oceanos mantendo um rigor de navegação idêntico ao que os navios de então 
conseguiam. Se o voo sobre terra com recurso a referências visuais para 
orientação era já relativamente frequente nos anos 20, o voo sobre o mar estava 
ainda na sua infância. Havia muitos problemas para resolver, nomeadamente 
no que respeita à orientação. De que 
serviria ter um bom avião (na altura 
ainda eram raros…) se não fosse 
possível encontrar o ponto de destino 
antes que se esgotasse a gasolina?

Gago Coutinho deu um contributo 
extraordinário para a solução deste 
problema através de duas invenções 
de sua autoria: a primeira foi o 
chamado “sextante de bolha”, uma 
engenhosa adaptação do sextante 
utilizado pela navegação marítima de 
forma a poder ser utilizado em altitude, 
e a segunda o chamado “corrector de 
rumos”, um instrumento que permitia 
corrigir o rumo indicado pela bússola 
quando o avião se afastava da rota 
predeterminada por influência dos 
ventos. Só para dar um exemplo do 
rigor da navegação do Comandante 
Coutinho e dos seus instrumentos 
direi que o facto de terem conseguido 
encontrar os rochedos de São Pedro e São Paulo, dois pedaços de pedra 
perdidos no meio do oceano quando lhes restavam apenas dois ou três litros de 
gasolina nos tanques, entra nos domínios do prodígio. E a segurança era tanta 
que até marcaram encontro com o cruzador português “República” para aquele 
mesmo lugar.

Comparar o incomparável

O Fairey III D de 1922 (foram utilizados três aviões idênticos para a travessia) era 
produzido em Inglaterra pela fábrica com o mesmo nome e vinha equipado com 
um motor Rolls-Royce de 350 cavalos capaz de fazer descolar um peso máximo 
de 3 toneladas e meia. O Airbus A340 é produzido por um consórcio de vários 
países europeus e é propulsionado por quatro motores CFM 56 5C. Tratando-
se de motores a jacto (sem veio de transmissão) não existe a componente 
“potência”, avaliando-se o seu desempenho pela designação de “impulso”. Neste 
caso, cada um dos CFM 56 5C instalados no A340 pode fornecer até 34.000 
libras de impulso. Se fosse possível estabelecer uma relação (não é) estaríamos 
a falar de muitos milhares de cavalos de potência. Em qualquer caso, o impulso 
gerado por estes quatro motores permite “arrancar” do solo nada menos que 257 
toneladas, o peso máximo à descolagem permitido para um avião deste tipo.

O Fairey IIID tinha 12 metros de comprimento e 4 metros de altura, medidos a 
partir dos flutuadores. Os seus tanques de combustível podiam acomodar até 
perto de 1.250 litros de gasolina. O Airbus A340 tem 64 metros de comprimento 
e a sua altura máxima (na cauda) é de 17 metros. Pode transportar nos seus 
tanques cerca de 139.600 litros de combustível.

Como já foi dito, a navegação nos Fairey fazia-se por sextante de bolha e 
corrector de rumos, admitindo-se como perfeitamente aceitáveis erros até 10 
milhas, cerca de 18 quilómetros. No A340 a navegação é feita por GPS e os 
erros, quando existam, são da ordem dos poucos metros.

O Fairey IIID, contando como tal os três aviões utilizados, percorreu as 4.500 
milhas (cerca de 7.800 km) da ligação entre Lisboa e o Rio de Janeiro em 62 
horas e 26 minutos de voo a uma velocidade média de 133 quilómetros por hora. 
O nosso Airbus A340 precisa de cerca de 9 horas para fazer o mesmo percurso 
com uma velocidade aproximada de 850 quilómetros por hora.

O problema dos ventos alíseos
O Fairey só conseguiria completar a etapa entre Cabo verde e Fernando de 
Noronha se tivesse vento favorável, daí a escolha do mês de Março que é quando 
os alísios sopram com mais intensidade de Leste para Oeste. No caso do Airbus 
os ventos só têm reflexo na antecipação ou atraso na hora de chegada.

Gago Coutinho e Sacadura Cabral comunicavam entre si através de um bloco 
de notas onde escreviam as suas mensagens pois o ruído do motor Rolls-Royce 
impedia qualquer outra forma de comunicação. O cockpit do A340 está de tal 
forma bem insonorizado que o silêncio é quase total; os dois pilotos podem 
fazer-se ouvir um ao outro falando em voz baixa. Mesmo assim o gravador 
do cockpit (Voice Recorder, uma das célebres “caixas pretas” que por acaso 
até são amarelas…) consegue registar tudo o que é dito naquele espaço. Mas 
podem ficar descansados os senhores pilotos: sempre que o avião chega ao 
estacionamento no final de uma viagem toda a gravação é automaticamente 
apagada.

O Fairey IIID era um hidroavião e falhou várias tentativas de descolagem porque 
o peso e a ondulação do mar nem sempre lhe permitiam atingir a velocidade 

suficiente para levantar voo. O Airbus 
A340 é um avião terrestre que opera 
em pistas de asfalto com cerca de 4 
mil metros de comprimento e só tem 
algumas dificuldades se a temperatura 
ambiente for muito elevada e (ou) o 
aeroporto se situar a grande altitude.

O Fairey IIID era um avião “aberto” 
com dois lugares em tandem (um 
piloto à frente e outro atrás). Não 
tinha qualquer protecção contra o 
frio, o sol e a chuva. O A340 tem um 
excelente sistema de ar condicionado 
que permite manter uma temperatura 
média de 24 graus no interior do avião 
durante toda a viagem; além disso todo 
o ar que se respira a bordo é filtrado e 
renovado a cada 3 minutos.

Um sábio e um cientista

Toda a pilotagem no Fairey IIID era 
feita manualmente obrigando os pilotos a estarem agarrados aos comandos de 
voo durante todo o tempo, facto que exigia grande esforço e concentração. O 
Airbus vem equipado com dois pilotos automáticos que asseguram todas as 
funções de pilotagem mesmo nas condições mais difíceis e são capazes de 
fazer aterrar o avião em condições de visibilidade praticamente nula com uma 
precisão milimétrica.

Coutinho e Sacadura passaram 62 horas “entalados” no espaço exíguo dos 
seus postos de pilotagem onde mal se conseguiam mexer; as necessidades 
fisiológicas eram satisfeitas no local. O Airbus A340 tem um amplo cockpit onde 
os pilotos se podem movimentar à vontade sempre que assim o entendam. Além 
disso tem adjacente uma casa de banho e um pequeno compartimento com um 
beliche onde se dorme muitíssimo bem. Este T0, como lhe chamamos, só pode 
ser utilizado nas viagens de ultra longo curso quando existam pelo menos três 
pilotos a bordo.

Para terminar esta “comparação incomparável” falta fazer referência ao mais 
importante, ou seja, o factor humano. Nesse aspecto o Fairey IIID de 1922 leva 
enorme vantagem sobre o Airbus A340. Ora vejam: Sacadura Cabral foi um 
piloto brilhante, um dos melhores da sua geração e deu um contributo decisivo 
para a afirmação da Aviação Naval em Portugal. Gago Coutinho foi um distinto 
oficial da Marinha de Guerra mas foi acima de tudo um sábio e um cientista. O 
seu relatório da viagem de 1922 publicado na revista do Aero Clube de Portugal 
é um verdadeiro tratado de cálculo matemático que atesta o elevadíssimo nível 
da sua preparação académica e profissional.

– Os pilotos dos Airbus A340 de hoje são homens (e mulheres) absolutamente 
normais que são exaustivamente treinados ao longo das respectivas carreiras 
para lidarem com máquinas extremamente complexas e tecnologicamente 
sofisticadas. Quando terminei a minha carreira em 2006 existiriam em todo o 
mundo alguns (poucos) milhares de homens e mulheres com capacidade para 
pilotar um destes aviões mas em 1922 não haveria mais que uma meia dúzia 
capaz de fazer o que Coutinho e Cabral fizeram. É essa a grande diferença.
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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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DOM QUIXOTE É A ELITE E SANCHO 
PANÇA É O POVO

Por António Justo

Dom Quixote (é o símbolo de idealistas, de progressistas, de sonhadores, da 
cidade e da elite cavaleira que quer dominar o mundo) é o patrão de Sancho 
Pança (símbolo do concreto, da seriedade, da tradição, dos conservadores, da 
realidade, do povo, amante da aldeia e da família). O poder dos Dom Quixotes 
não deixa os Sancho Panças fazer valer os valores que lhes corresponderia, 
embora o destino e interdependência sejam comuns.

Num caminho de aventura entre realismo e idealismo, Sancho Pança segue Dom 
Quixote na esperança que este lhe dê o reinado de uma ilha que lhe prometera. 
Esta é a ilusão que mantém o povo arrebatado e enganado por ideologias, mas 
sem as quais também não poderia viver.

A vida é injusta e quem disser o contrário passa a ser também parte dos idealistas. 
A virtude é cultivada nos alfobres da injustiça

Facto é que Sancho Pança e Dom Quixote cavalgam juntos através dos tempos 
e são inseparáveis, diria, são complementares! 

Aquilo que os Dons Quixotes de hoje deveriam reconhecer é que a nossa vida é 
e será o romance e que a virtude e vida que cultivam é colhida nos alfobres da 
injustiça! 

 Vive-se numa sociedade individualista dos Dom Quixotes, equivocados, ao 
pensar-se que se consegue gerir a vida sozinhos. A União Europeia, na sua 
acção política com as nações, não tem respeitado as duas personagens que são 
protótipos inseparáveis, e que pertencem mesmo ao género do Mito: a expressão 
da realidade social e individual na sua essência. Também progressistas lutam 
contra conservadores como se fosse possível uma vida social sem uns e outros, 
além de uns e outros cultivarem a ilusão de que é possível uma sociedade feita 
só de Dons Quixotes.

O grande escritor Miguel de Cervantes com o livro Don Quixote de la Mancha 
criou uma parábola do que se passa também no nosso tempo e que supera 
o tempo histórico (ele é genial e tornou-se em fonte inspiradora de literaturas 
internacionais).

O povo aguenta com o perigo e com os riscos dos sonhos das elites, mas que 
estas não sofrem. A ideologia torna-se muitas vezes um impedimento da vida 
pacata e bem vivida, mas abana-a da sua pasmaceira. O povo não gosta das 
intrigas do poder e hoje de maneira especial não se sente bem com os Dom 
Quixotes que lhe querem roubar o sossego da terra e da família. 

A nostalgia que amarra o Sancho povo ao Dom Quixote vem de um certo ideal 
professado e ingénuo pelo Dom Quixote bem servido!

TARDE DEMAIS ?...
Josip Broz Tito, mais conhecido por Marechal Tito, nascido em Maio de 1892 na 
Croácia, filho de pai croata e mãe eslovena, fundou a República da Jugoslávia, 
tendo conseguido manter a unidade e integridade territorial, entre 1953 e 1980, 
dos chamados “6 povos jugoslavos”: Croácia, Eslovénia, Sérvia, Montenegro, 
Macedónia e Bósnia.

Governou em plena Guerra Fria entre os imperialismos Americano e Soviético. 
Defensor de um socialismo-comunismo próprio, nunca alinhou com as ideologias 
marxistas, nem de cariz soviético nem de influência chinesa.

A sul da Jugoslávia estava a Albânia, governada por Enver Hoxka fervoroso 
esquerdista, defensor da linha comunista chinesa de Mao Tse Tung, o que 
originou que a Albânia se tornasse no país mais pobre e miserável da Europa.

Tito movido por intenções solidárias e humanitárias criou condições e favoreceu a 
fuga de Albaneses para o Sul da Jugoslávia, mais precisamente para a província 
Sérvia do Kosovo, que fazia fronteira com a Albânia. Criou escolas, ensino da 
língua albanesa, estruturas sociais, construção de Mesquitas. Centenas de 
milhares de albaneses fugiram para o Kosovo. Deu-se durante 4 décadas uma 
constante invasão demográfica pacífica de solo Sérvio.

O Kosovo está para a Sérvia, assim como Guimarães está para Portugal. Foi lá 
que nasceu a nação Sérvia.

Os albaneses tinham valores, religião, costumes, tradições, hábitos antagónicos 
aos sérvios. A chegada de grandes massas albanesas à província Sérvia do 
Kosovo, trouxe como é óbvio, problemas sociais e de integração entre duas 
culturas diferentes. Os sérvios que podiam, iam saindo da sua terra, fugindo 
ao caos que se foi instalando. Os albaneses são muçulmanos. Os Sérvios são 
cristãos Ortodoxos.

Até que em 2008 a província Sérvia do Kosovo, dominada pelos muçulmanos 
albaneses declarou-se unilateralmente como estado independente, roubando à 
Sérvia parte do seu território e expulsando os sérvios que ainda lá habitavam. 
Nesta acção política, a maioria dos governos europeus já amedrontados com a 
supremacia e ideologia muçulmana, fomentou este roubo.

Vem isto a propósito do que está a acontecer na Europa. Uma conquista 
muçulmana não militar. Inicialmente de supostos refugiados de guerras no Médio 
Oriente, que evoluiu para uma invasão organizada, premeditada, planeada e 
promovida pelos estados super ricos sunitas do Golfo (Arábia Saudita, Bharein, 
Katar, Kwait, Oman, Abu Dhabi, Dubai), agora de povos africanos especialmente 
sub-saharianos, com vista à islamização da Europa. 

E que fazem alguns estados europeus? Criam condições favoráveis à sua vinda, 
construindo Mesquitas, instalando Madrassas, institucionalizando o ensino do 
árabe e sustentando com subsídios os invasores. Destes invasores, 78% dos 
homens e 92% das mulheres não trabalham. Os factos históricos são cíclicos e 
repetitivos. O que aconteceu na antiga Jugoslávia, está a acontecer na Europa.

Parece haver um despertar nos europeus, para esta situação que tende para 
o abismo. Recorde-se que não são os governos os responsáveis, mas sim as 
populações que neles votam e que sabem previamente as linhas de conduta 
ideológica dos futuros governantes.

Nos últimos meses tem-se assistido a uma viragem no sentido de voto, 
favorecendo partidos claramente anti imigração, anti invasão e anti -Islão. 

Neste momento há já 8 países da União Europeia com governos claramente 
anti- invasão: Polónia, Hungria, Áustria, Eslováquia, Eslovénia, República 
Cheka, Bulgária e Itália.

A estes 7 já com maioria parlamentar e governos, juntam-se mais 10, que 
embora não tenham governos decididamente anti Islão, já possuem deputados 
nacionalistas nos Parlamentos dos seus países: Alemanha, Bélgica, Chipre, 
Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Letónia, Holanda e Suécia.

Dos 27 países da União Europeia ainda há 9, em que os povos permanecem 
adormecidos e a fazer como a avestruz. Ainda não acordaram da letargia que 
os poderes instituídos e a comunicação social lhes transmite incessantemente: 
Croácia, Espanha, Estónia, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Portugal e 
Roménia.

Espera-se que, quando acordarem, não seja tarde demais.

Da documentação sobre o tema que iremos publicar regularmente, do Cap. Barros
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O Canadá de Oeste a Este

A Colômbia Britânica
Vancouver
Vancouver desenvolveu-se num dos 
melhores sítios que uma cidade poderia 
desejar, entre o Oceano Pacífico e 
a imponente cadeia das Rochosas. 
Mesmo no centro da municipalidade o 
Parque Stanley (Stanley Park) recebe 
os visitantes nos seus 400 hectares de 
verdura. O Velho Vancouver, com as suas 
ruas calcetadas com pedras redondas, 
deve o seu apelido de Gastown a “Cassy 
Jack” Deighton que fez construir neste 
local um salão-bar para os operários das serrações. O Bairro Chinês, o segundo 
em importância na América do Norte a seguir ao de S: Francisco, é reconhecido 
pelos seus suculentos dim sum, que são um valor acrescido às numerosas 
especialidades culinárias que se podem apreciar nesta cidade multicultural.
Os habitantes de Vancouver são apaixonados pela Arte e pela Cultura e a vida 
nocturna é bastante animada. Devem ser vistos o Museu de Antropologia da 
Universidade da Colômbia Britânica, famoso pela sua vasta colecção de Arte 
Autóctone e a Vancouver Art Gallery, pelos quadros da célebre pintora Emily 
Carr que igualmente, foi escritora e que viveu a maior parte da sua vida, numa 
comunidade ameríndia haïda.

Ao encontro das primeiras 
nações

No seio das Primeiras Nações da 
Colômbia Britânica, a estreita relação 
que existia antes entre o homem e 
os animais selvagens mantém-se 
presente e impregna cada gesto da 
vida quotidiana. Nas vilas da costa 
oeste poderão descobrir espíritos 
legendários como o Pássaro dos 
Trovões, o Senhor dos Céus, o Corvo 
Astucioso, o Espírito Matreiro, o 
Salmão que Vê Tudo e Urso Venerável. 
Esculpidos sobre “totens”, eles evocam 
a genealogia das grandes famílias 
ameríndias da costa oeste. A pé ou 
em canoa, poderão percorrer essas 
terras de legenda onde em tempos 
ancestrais se realizavam grandes 
cerimónias como o potlatch, a festa da 
generosidade, que durava vários dias 
e reunia membros de diversos clãs.
Ao longo da costa, vários museus 
vos farão melhor conhecer a cultura das Primeiras Nações. Nos centros de 
preservação do património os artesãos sempre activos, fabricam máscaras 
esculpidas, vestuário tradicional, objectos em couro e em pérolas decorativas. 
Ultrapassando os hábitos de recorrer à memória dos antepassados, os artistas 
autóctones exploram novos mundos de expressão, a fim de fazerem conhecer a 
sua Cultura ao resto do mundo.

A comunidade haïda é sem dúvida 
a mais conhecida da costa oeste. 
Os seus membros habitam as ilhas 
da Reine-Charllote (Haïda Gwaii em 
língua ameríndia) desde há mais de 
10 mil anos. Os trilhos de caminhadas 
permitem percorrer paisagens que 
estão intactas desde há milénios. Mais 
de 1470 km² foram declarados zona 
protegida, seja parque nacional e sítio 
do património haïda.

As esculturas haïda decoram com as suas ligeiras linhas as habitações e os 
“totens” simbólicos. Os que foram preservados atingem 15 metros de altura mas 
as suas cores, antigamente vivas e brilhantes, sofrem dos ataques da água do 
mar. Nisntints, na extremidade sul de 
Haida Gwaii, faz actualmente parte do 
património mundial da UNESCO.

Vitória e a Ilha de Vancouver

Na Ilha de Vancouver, Vitória—a 
capital provincial, possui um encanto e 
uma elegância  tipicamente britânicas, 
que se exprimem excelentemente 
no célebre five o’clock tea do Hotel 
Empress  Esse cunho particular encontra-se também nos jardins sabiamente 
ordenados, nas suas ruas ladeadas de bonitos imóveis de pedra do século 
XIX e no seu porto animado o ano inteiro por alegre efervescência. O clima, 
deliciosamente clemente, presta-se 
à navegação de recreio, à pesca e 
a observação das baleias. Fora dos 
limites da cidade, uma beleza natural 
batida pelos ventos marinhos, oferece 
um contraste surpreendente com as 
suas árvores gigantescas e a riqueza 
da sua fauna. Facilmente acessível 
por “cacilheiro” a Ilha de Vancouver 
constitui, para os amorosos da 
Natureza, um verdadeiro paraíso.
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O livro mais antigo da língua 
portuguesa tem 530 anos

Ao contrário do que muitos possam pensar, o primeiro livro impresso em Portu-
gal na língua portuguesa não foi produzido em grandes cidades como Lisboa, 
Porto, Braga ou Coimbra. O livro impresso mais antigo em português foi produ-
zido em Chaves, uma pequena cidade no norte de Portugal.

Para quem desconhece a história desta pequena cidade, será difícil perceber 
as razões pelas quais terá sido aqui que o primeiro livro português foi impresso. 
Mas Chaves, na altura, era um centro cultural de relevo, muito por causa de ser 
uma cidade por onde passavam muitos dos peregrinos que faziam o Caminho de 
Santiago. Chaves possuía, também, uma escola de cirurgia (uma das primeiras 
de Portugal), o que atesta a dimensão e a importância desta pequena cidade 
transmontana.

Chaves

A impressora inventada por Gutem-
berg trouxe o surgimento da técnica 
conhecida como “tipografia”. O primei-
ro livro impresso tipograficamente foi 
a Bíblia, em latim. A confiabilidade no 
texto e a capacidade do livro atender 
à demanda de um público cada vez 
maior tornou-se dependente da tipo-
grafia. Em Portugal, a novidade che-
gou no início do reinado de D. João 
II, que governo o país de 1481 até 
sua morte em 1495. O primeiro livro 
impresso em Portugal foi o Pentateu-
co (os cinco primeiros livros do Velho 
Testamento, da Bíblia), na cidade de 
Faro, mas com caracteres hebraicos.  
Não se sabe com exatidão qual foi o 
primeiro livro realmente publicado em 
língua portuguesa, mas muitos estu-
diosos consideram que tal livro tenha 

sido “O Sacramental”, de Clemente Sánchez de Vercial.

Ponte de Trajano (Chaves) – Fernando 
Ribeiro

O que se tem como informações 
concretas sobre “O Sacramental” é 
que sua primeira edição foi impressa 
em 1488 na cidade de Chaves, mas 
o autor não era português. Ele era 
um padre de León, uma província da 
Espanha. O Sacramental foi escrito 
por Clemente Sánchez de Vercial. um 
clérigo leonês que viveu entre o século 
XIV e o XV e que escreveu várias obras religiosas e moralizantes. A primeira 
impressão portuguesa terá ocorrido em Chaves em 1488. O Sacramental foi um 
dos livros mais lidos durante o século XV, tendo sido proibido pela Inquisição no 
século XVI e consequentemente queimado. Teve várias edições impressas em 

língua castelhana e portuguesa. Descubra o livro mais antigo da língua portu-
guesa.

Chaves

O Sacramentalde Clemente Sánchez 
de Vercial, obra pastoral redigida entre 
1421 e 1425 em língua castelhana, 
depois dos livros destinados ao ofício 
religioso, foi o livro mais impresso na 
Península Ibérica, desde a introdução 
da imprensa até meados do século 
XVI. A primeira impressão portuguesa 
terá ocorrido em Chaves em 1488, 
mas não existem provas concretas 
que suportem esta tese. O incunábulo d'O Sacramental impresso em Chaves 
é considerado por alguns «o primeiro livro em língua portuguesa impresso em 
Portugal».

Segundo Vindel, teria sido o primeiro livro impresso em Espanha; cerca de 1470 
em Sevilha. Foi traduzido para o catalão – Lo sagramental – em Lérida, 1495. 
Conhecem-se treze edições em castelhano, uma em catalão e quatro em portu-
guês. Das edições em português, duas foram impressas no século XV (Chaves, 
1488 (?); e Braga (?), ca. 1494-1500 e duas no século XVI (Lisboa, 1502; e 
Braga, 1539).

O Sacramentalé um depositário da forma como deve viver o homem medieval, 
tratando a alimentação, as relações familiares, as relações sociais, a relação 
com Deus, o trabalho, o descanso, a saúde, a doença e a sexualidade, o que faz 
dele um documento indispensável para o estudo da sociedade medieval portu-
guesa.

Assim começa o livro:

«E por quanto por nossos pecados no tempo de agora muitos sacerdotes que 
hão curas de almas não somente são ignorantes para instruir e ensinar a fé e 
crença e as outras cousas que pertencem à nossa salvação, mas ainda não 
sabem o que todo bom cristão deve saber nem são instruídos nem ensinados 
em a fé cristã segundo deviam, e o que é mais perigoso e danoso, alguns não 
sabem nem entendem as Escrituras que cada dia hão-de ler e trautar.

E porende, eu Clemente Sánchez de Vercial, bacharel em leis, arcediago de 
Valdeiras em a igreja de León, ainda que pecador e indigno, propus de trabalhar 
de fazer uma breve compilação das cousas que necessárias são aos sacerdotes 
que hão curas de almas, confiando da misericórdia de Deus.»
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Les Cris-des-Plaines
Les Cris forment actuellement le groupe autochtone le plus nombreux au 
Canada. Ils ont occupé pendant des milliers d’années une vaste portion de ce 
qui est aujourd’hui le Canada. Ils vivent dans plusieurs régions du pays, de la 
partie nord du Québec et de l’Ontario jusqu’aux Prairies. Les peuples cris de 
l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba sont connus sous le nom de « Cris-
des-Plaines »; ils représentent un pourcentage important des Premières nations 
vivant dans les Prairies. Autrefois, les Cris-des-Plaines vivaient dans la prairie, 
chassaient le bison et commerçaient avec d’autres peuples autochtones et avec 
des Européens. Aujourd’hui, ils habitent dans des villes et dans des réserves.

Bisons du parc Buffalo à Wainright, en Alberta, vers 1900 et 1910
  
Le nom « Cri » est un raccourci du mot français « Kristinaux ». Les Cris-des-
Plaines se nomment eux-mêmes Nehiyawak. Il y a très longtemps, les Cris 
vivaient dans les régions boisées. Puis, certains se sont déplacés vers les 
prairies, un environnement idéal pour le bison. (Les gens et les immenses 
troupeaux d’animaux qu’ils suivaient, habitaient la plus grande partie de l’année 
dans les vastes étendues herbeuses du centre de l’Amérique du Nord. De nos 
jours, presque toutes ces prairies ont disparu et il ne reste que quelques bisons 
protégés dans des parcs; mais les Cris, eux, sont encore très nombreux. Ils ont 
changé leur mode de vie lorsque c’était nécessaire, et trouvé des moyens de 
survivre.

Vie quotidienne

Les Cris-des-Plaines étaient doués d’une très grande faculté d’adaptation à leur 
environnement. Dans les années 1800, ils ont adopté un certain mode de vie en 
accord avec leur milieu naturel. Le bison (ou bison d’Amérique) était l’élément le 
plus important de ce milieu. Les textes ci-dessous décrivent la vie quotidienne 
des Cris pendant les années 1700 et 1800, alors qu’ils se déplaçaient en suivant 
les troupeaux de bisons.

L’alimentation
    
Enclos pour les bisons des Cris-
des-Plaines près de Fort Carlton, 
en 1820

Les Cris-des-Plaines dépendaient 
en très grande partie du bison 
pour se nourrir. Les bisons étaient 
de très gros animaux pouvant 
peser jusqu’à 1 000 kg. Les 
hommes devaient donc travailler 
en équipe pour les chasser. Ils 
aménageaient un enclos muni d’un chemin clôturé qui menait à l’ouverture de 
l’enclos. Les chasseurs poussaient les bisons dans le chemin jusqu’à ce qu’ils 
rentrent dans l’enclos. Une fois captifs, les animaux étaient tués à l’aide d’arcs 
et de flèches. Plus tard, les chasseurs se sont servis de fusils pour abattre les 
animaux dans les enclos. Les bisons étaient écorchés sur place et l’on mangeait 
d’abord les meilleurs morceaux : la langue, les épaules, le cœur et les rognons. 
La viande qui restait était ensuite transportée au camp où les femmes la 
découpaient en lanières qu’elles faisaient sécher au soleil. Avec ces lanières, 
elles confectionnaient le pemmican, un des aliments de base les plus importants 
de l’Ouest. Le pemmican se composait de viande séchée réduite en poudre, 

mêlée à des fruits sauvages et de la graisse animale fondue. Parce qu’il se 
conservait très longtemps et qu’il était très nourrissant, le pemmican constituait 
un objet d’échange de grande valeur pour les marchands de fourrure cris, métis 
et européens. Chaque membre du groupe recevait sa part de viande après une 
chasse au bison, même s’il n’y avait pas participé. Les Cris se nourrissaient 
aussi d’autres aliments comme la poule des prairies, le lapin, l’orignal, le canard, 
le poisson, le navet, les bleuets, les canneberges et autres petits fruits, mais le 
bison était leur principale source d’alimentation.
 
Culture
La langue

Les Cris-des-Plaines parlent une langue algonquienne, c’est-à-dire que leur 
langue est apparentée aux autres langues de la famille algonquienne, mais 
sans en être tout à fait semblable. L’algonquien est le plus important des 11 
groupes linguistiques autochtones au Canada. Certains noms de lieux que nous 
connaissons bien aujourd’hui, tels que Manitoba, Saskatchewan et Québec, 
appartiennent à cette famille linguistique. La langue crie elle-même est très 
ancienne. De nos jours, plusieurs Cris savent lire et écrire leur langue, ainsi que 
l’anglais et le français. Par contre, d’autres langues autochtones sont en voie de 
disparition parce que trop peu de gens les utilisent.

La religion

Autrefois, les Cris-des-Plaines avaient une vision spirituelle du monde très 
complexe. C’était un mélange d’anciennes croyances datant de l’époque où ils 
vivaient dans la forêt, et de nouvelles, acquises après leur installation dans les 
prairies. Dans leur langue, les Atayohkan sont des esprits (ou Manito) qui veillent 
sur tous les êtres vivants. Par exemple, il y a un Manito qui protège le cerf et un 
autre qui protège le bison. Comme les Cris des bois plus au nord, les Cris-des-
Plaines pratiquaient la quête de vision. Selon cette coutume, de jeunes hommes 
se retiraient à l’écart du groupe pendant plusieurs jours, sans eau ni nourriture, 
jusqu’à ce qu’ils acquièrent un esprit protecteur. Les Cris pratiquaient aussi le 
rite de la tente tremblante. Le chaman, ou chef spirituel, s’isolait dans une hutte 
spéciale où il pouvait communiquer avec son esprit protecteur, son Manito, pour 
obtenir des conseils et les transmette ensuite à d’autres.

Références
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Essayez Livres et liens pour obtenir des sources reliées qui sont appropriées 
pour les jeunes et d’intérêt pour les enseignants.
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Carter, Sarah. Lost Harvests: Prairie Indian Reserve Farmers and Government 
Policy, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1990.
Mandelbaum, David. The Plains Cree: an Ethnographic, Historical, and 
Comparative Study, Regina, Canadian Plains Research Center, Université de 
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Milloy, John S. The Plains Cree: Trade, Diplomacy and War, 1790 to 1870, 
dans le collection Manitoba Studies in Native History IV, Winnipeg, University of 
Manitoba Press, 1988.
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A HUMANIDADE E A INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
Dos muitos artigos me chegam das mais variadas fontes credíveis, escolhi hoje 
este que vos dou a conhecer.

Assim permito-me  reproduzir um texto de uma livre pensadora, de nome Idalete 
Giga. Diz a autora:» Isto é mesmo o fim desta civilização. Uma tecnologia que 
falseia tudo, é um cenário arrepiante, pois a humanidade não evoluiu espiritual 
e moralmente na mesma proporção da tecnologia. A inteligência artificial pode 
muito bem desencadear a destruição total dos seres humanos, escravizados a 
esta nova e perigosa arma (tão mortífera como a nuclear) que é a inteligência 
artificial e que está sendo usada por mãos erradas!!!

Não me revejo neste mundo de génios do Mal. Os génios do Bem são cada vez 
mais raros em todas as áreas que dignificam o ser humano. Eu gostaria de ser 
optimista no futuro. Mas observando o que se passa em cada dia por este mundo 
fora, só desejo que tais génios sem coração e sem alma desapareçam da face 
da terra.»

Esta pensadora afirma ainda «por enquanto a ciência está ao serviço dos 
poderosos e dos donos do mundo, ou seja, dos donos do dinheiro roubado aos 
que produzem verdadeiramente riqueza e não usufruem dela!»

Idalete Giga.

Considero este texto deveras verdadeiro e real, sendo esta a razão pela qual 
decidi transcrever o seu conteúdo aos meus caros compatriotas.

De facto esta é a dura realidade que ocorre no nosso Globo.

Armando Rebelo

LIVROS SAÍDOS RECENTEMENTE

1-ESTOLCOLMO-QUETZAL

É uma obra de autoria de Sérgio Godinho, insere um conteúdo duro de sujeição 
e prazer, e ainda inclui todas as ambiguidades que confrontão as relações 
humanas. Aliás, o autor tem dedicado a sua vida ao saber da inter-relação sobre 
a arte e a vida. Um livro excelente.

2-INSTANTE NO TEMPO-SANA EDITORA

A autora Catarina Carvalho, é uma enfermeira humanista, formada também em 
ciências forenses. Os conteúdos desta obra relatam os instantes eternizados no 
tempo. Na prosa as palavras são verdadeiramente sentidas pela escritora com 
a sensibilidade da sua emoção. Esta foi a sua 1ª obra ao qual se seguiu, outra 
recentemente editada. Vale a pena ler.

3-O IMPERADOR-LIVROS DO BRASIL

Ryszard Kapuscinski, é um Polaco jornalista altamente credenciado. Nesta sua 
obra o autor descreve-nos, toda a realidade da deposição do Imperador Haile 
Selassie. Este título é um enorme exemplo do que é a melhor cobertura de um 
facto ocorrido há vários anos. Como jornalista considero esta obra um grande 
exemplo do que deve ser uma séria reportagem.

4-RENOVAÇÃO DIVINA-PAULUS

O autor é um pároco em Saint Benedict em Halifax, na Nova Escócia,Canadá. 
Neste seu titulo os conceitos estão ancorados nos ensinamentos da Igreja, com 
muitas ideias práticas, assim sendo o titulo é um manual de inspiração e luz. É 
tempo de começar a fazer Discípulos. O futuro do catolicismo, disso depende.

Armando Rebelo

 

LEMBRETE 12268

O Costa, agora, passou
A andar de trotinete!...
A “Geringonça” parou…
Voltar a usá-la é um frete!...

LEMBRETE 12269

No trânsito complicado,
Entre greves com fartura,
De trotinete, é forçado
A arrostar a vida dura!...

LEMBRETE 12270

Não está fácil a vida,
P’ro Costa, que é “um truta”!...
Não consegue a tão querida
Maioria absoluta!...

LEMBRETE 12271

Repetir a “Geringonça”
Só lhe traria canseiras!...
Bastam-lhe amigos da onça,
Que tem nas próprias fileiras!...

21/02/2019
José Oliveira

Aviso à entrada de uma Igreja em 
França:*

*Ao entrar nesta igreja é possível que escute a chamada de Deus.*

*No entanto, é improvável que Ele ligue para o seu telemóvel. *

*Por isso, pedimos que o desligue.*

*Se quiser falar com Deus, entre, escolha um lugar sossegado e fale 
com Ele.*

*Mas, se quiser Vê-lo, mande-lhe uma mensagem de texto **quando 
estiver a conduzir!»*
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BAIRRADA (DOC) 

Le nom de Bairrada provient du mot « barro» qui signifie argile en portugais. 
En effet, le sol de cette région est presque exclusivement argileux, mélangé 
généralement à du calcaire ou du sable.

Située au centre du Portugal, près de l’Océan Atlantique, la région de Bairrada 
s’étend sur 45 km, depuis le fleuve Águeda au nord, jusqu’a Coimbra au sud, 
siège de la plus ancienne et de Ia plus célèbre université du Portugal. Les 
montagnes de Buçaco et Caramulo limitent Ia région à I’est tandis que les sables 
côtiers en constituent la limite occidentale.

A mi-chemin entre Porto et Lisbonne, la région est réputée pour ses vins 
rouges élégants et austères, issus du cépage Baga. Ces vins se développent 
merveilleusement en complexité et en finesse en vieillissant.
Près de 60% des vins mousseux du Portugal sont produits dans cette région, 
qu’ils soient blancs, rosés ou rouges. 
Ces derniers ont été développés pour 
accompagner le cochon de lait grille 
(Leitão assado), spécialité de la région.

De splendides rosés DOC secs et 
millésimes sont également produits ici.
La viticulture est mentionnée dans 
cette région depuis au moins 1000 
ans. Au milieu du XVIII éme siècle, le 
Premier Ministre Pombal - l’homme qui 
délimita la région du vin de Porto - parlait de certaines zones de Bairrada, « ou 
les vins ont toujours été le produit le plus important et où leur qualité supérieure 
a toujours été confirmée par le public et leur notoriété générale.

Cela ne l’empêcha pas d’ordonner I’arrachage de grandes étendues des vignobles 
de Bairrada afin de protéger la région voisine du Porto contre la concurrence 
ou contre le mélange avec le vin de Bairrada. De ce fait, la région n’a pas eu 
d’identité forte jusqu’a 1979, date a laquelle elle fut classée DOC.

Aujourd’hui, près de 20 000 hectares de vignes y sont cultives. Cinq coopératives 
produisent environ 40% du vin, dont la majorité est vendu a des négociants et 
commercialisé sous des noms de marques.

Toutefois, il existe près de 30 petits vignerons (détenant de 8 a 75 ha), qui mettent 
en bouteille à la propriété et qui ont formé une association appelée Vinibairrada.
La Comissäo Vitivinicola da Bairrada, I’organisme de réglementation de la région, 
a été créée en 1986 pour contrôler et garantir l’authenticité des vins.

Les Cépages

Les vins rouges sont pratiquement 
tous issus d’un seul cépage, le Baga. 
Sa petite grappe compacte produit des 
vins très colorés et riches en tanins 
avec un caractère fruité prononcé. 
Ces dernières années, deux autres 
cépages ont été plantés afin d’arrondir 
les vins. Le Castelão, une variété plus 
douce, qui joue le rôle d’un Merlot par 
rapport à un Cabernet Sauvignon qui 
serait le Baga, et le Preto Mortágua, 
nom local du Touriga Nacional du 
Douro et du Dão.

Les sols argileux sont prédominants. 
Les meilleures conditions de production 
du Baga se trouvent dans les sols 
argileux calcaires, qui produisent des 
vins plus riches et concentrés que 
les sols argileux sablonneux, qui eux, 
produisent des vins plus légers à 
maturation plus rapide.

Près de la moitié du raisin blanc de 
Bairrada est issu du cépage Maria 
Gomes, similaire au Fernão Pires du 
sud du Portugal. Aromatique et bien 
charpenté, le Maria Gomes est peu 
acide et doit être cueilli tôt dans la 

saison pour conserver sa vivacité et 
ses caractéristiques organoleptiques. 
Récemment, est apparu sur le marche 
un merveilleux vin de propriété, conçu 
uniquement avec du Maria Gomes.

Le Bical, plus fleuri, et les Cerceal et 
Arinto, plus acides, sont des raisins qui 
entrent dans l’assemblage de la plupart 
des vins blancs de Bairrada, bien que 
l’on voie apparaitre des vins fins issus 
de la seule variété Bical.

En 1887, le gouvernement portugais 
fonda une école pratique de viticulture 
à Bairrada pour encourager les techniques de culture et pour lutter contre les 
maladies de la vigne.
 
Toujours en activité sous le nom de Estaçäo Vitivinicola da Beira Litoral, cette 
école  développe des recherches et forme les jeunes aux dernières techniques 
de la viticulture. Le premier directeur de cette école, Tavares da Silva, introduisit 
la méthode champenoise classique à la fin du XIX— siècle.
Bairrada est devenue une région vinicole DOC pour les vins rouges et blancs em 
1979 et pour les vins mousseux en 1991.
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Lembranças e frustrações 
            
Vi há dias na televisão um filme ligeiro e engraçado, Pizza, Amor e Fantasia, 
passado com uma família de emigrantes açoreanos na Nova Inglaterra, que me 
fez voltar à memória outros episódios por mim vividos há várias décadas nessas 
paragens.

The Mistic Sea Port era, em 1964, uma espécie de museu náutico instalado num 
cais de New Bedford que eu pude visitar, incluindo um navio veleiro baleeiro 
que estava atracado e constituía mesmo o principal atractivo desse lugar de 
memória. Tenho a certeza disso e devo ter ainda algures as fotografias que aí 
registei.

Passaram mais de trinta anos e, numa condição  diferente, fui de novo a New 
Bedford. Encontrei o mesmo Museu da Caça à Baleia que então também havia 
conhecido, este situado num edifício em pleno centro da cidade tradicional. 
Procurei, porém, o Mistic, e … nada! Nem visto, nem achado! Talvez um cais 
adornado de elementos piscatórios, talvez um barracão em madeira guardando 
redes antigas ainda lá estivessem, mas o navio baleeiro tinha desaparecido e 
ninguém – nem os simpáticos colegas da Universidade de Darmouth – foram 
capazes de me dar qualquer pista sobre o seu paradeiro ou destino.

Concluo, como concluí em 1996, que o dito veleiro não terá desaparecido por 
artes mágicas mas, provavelmente, terá apodrecido naquelas águas paradas, 
ou então sofrido algum incêndio a que o seu carcomido madeirame serviu 
de combustível!... – perdendo-se definitivamente mais esse registo vivo dos 
heroicos pescadores-baleeiros (açoreanos) da Nova Inglaterra e das suas 
fantasmagóricas Moby Dick.

Nessa mesma incursão meia-académica, meia-turística pela Costa Leste, a 
etapa seguinte foi Nova Iorque. Fiquei num modesto hotel perto do Madison 
Square Garden, deixei passar aquela primeira noite de borrasca e, saindo de 
manhã a comprar um jornal, vejo estampada em primeira página a fotografia do 
meu bem conhecido navio-escola Sagres, da marinha portuguesa, chegado na 
véspera a Manhattan. O meu coração bateu fortemente: na mesma viagem de 
1964 eu havia ali estado como membro da sua guarnição, numa “operation sail” 
de grandes veleiros mundiais, integrada nos eventos associados à World Fair 
desse ano. A fotografia e a notícia diziam a Sagres atracada a um cais do lado 
de New Jersey e logo me sobreveio a vontade de a ir ver. 

Entre visitas de museus e outras distracções, todo o dia andei perturbado 
pela ideia. Estava há vários meses como professor visitante na Université du 
Québec à Montreal e assaltou-me “uma de patriotismo”: entrar no navio, pedir ao 
comandante para falar na câmara aos oficiais e dizer-lhes que, naquele mesmo 
local que eu conhecera “como os meus dedos” e fora mais tarde obrigado a largar 
para não trair a minha consciência de homem livre, existem diversas maneiras 
de assumir a nossa condição humana, de exercer a nossa cidadania: decerto a 
deles (voluntariamente amputada de certas dimensões), mas também a dos que 
humildemente trabalham e emigram para terras-de-melhor-sorte, ou a dos que 
estudam, investigam e ensinam, como eu por ali andava fazendo.

Toda a noite foi de insónia, por causa destes arrabates e hesitações. Naquela 
barca, ninguém decerto ouvira já falar do meu  nome. Mas algum oficial mais 
antigo poderia ter essa memória e rejeitar o meu gesto, quiçà aproveitando-o 
para alertar os seus tenentes para que fossem vigilantes a evitar a deserção de 
algum marujo ou mandar borda-fora  o costumado luso-americano “do contra” 
que sempre aperece nessas ocasiões – quando eu só desejava apelar ao seu 
sentido de cidadãos, do país e do mundo (mais complexo em que agora vivíamos), 
testar o seu orgulho por pilotarem um navio como aquele (que eu conhecera “em 
primeira mão”) e partilhar com eles por um instante as emoções daquela escala 
tão especial. Também talvez parecesse que eu ia num “desculpem qualquer 
coisinha”, que realmente estava bem longe de mim. E como contornar a “jura” 
que fizera a mim mesmo de nunca mais voltar a pisar o convés de um navio de 
guerra, a não ser como convidado nominalmente identificado?

Mesmo assim, lá fui, na manhã seguinte. A Sagres estava bonita, como sempre, 
com as vergas bem alinhadas pelo través e o cordame correctamente rondado. 
Não era o pier 87 (então  quase totalmente recoberto por um daqueles enormes 
armazéns onde se entrepunham as cargas) onde nós estiveramos em 1964, 
após uma primeira atracação no lado oposto da ilha perto da ponte de Brooklin  
(onde aliás ocorreu um homem-ao-mar), mas um outro cais em posição análoga, 
perpendicular ao eixo do rio Hudson.  

Olhei, hesitei, e não fui capaz. Ainda não tinha chegado a hora de um afectuoso 
reencontro com alguns dos meus antigos amigos e camaradas. Fiquei 
psicologicamente frustrado no momento, mas breve reencontrei o meu caminho 
e os verdadeiros motivos daquela minha curta estada norte-americana. 

Finalmente, foi melhor assim.
João Freire

(Fevereiro 2019)

História dos Ritchie Boys, “que voltaram ao inferno 
do qual haviam escapado por pouco”

 Por Helena Bento 

A perseguição e tortura de que muitos haviam sido vítimas não os fez encolherem-
se, antes tiveram a coragem de enfrentar, rosto com rosto, os soldados da 
Alemanha nazi. Eram refugiados, alistaram-se no Exército dos EUA e formaram 
equipas que interrogavam prisioneiros alemães assim que estes eram detidos. 
Arriscaram a vida e arriscaram-na mais do que outros soldados, uma vez que 
“para eles cair nas mãos do Exército de Hitler era sinónimo de morte certa”

Campo de concentração de Dachau, perto da cidade com o mesmo nome, no sul 
da Alemanha.© 1704/Getty Images Campo de concentração de Dachau, perto 
da cidade com o mesmo nome, no sul da Alemanha.

À primeira vista parece ter sido só um acerto de contas, vários acertos de contas 
depois de um longo período de perseguição, tortura e morte, mas aquilo que 
muitos refugiados judeus nascidos na Alemanha fizeram ao chegar aos EUA 
pode ser encarado de outra forma, como um ato de altruísmo, por exemplo, ou 
de “coragem”, como escreve o jornal espanhol “El País” no artigo que dedica ao 
tema por ocasião da publicação em Espanha do livro “Sons and Soldiers”, de 
Bruce Henderson (ou “Hijos y soldados”, em espanhol). “É preciso ter coragem 
para voltar ao inferno do qual escapaste por pouco.”

O que fizeram foi alistar-se no Exército norte-americano durante a Segunda 
Guerra Mundial e aceitar ser integrados nas várias unidades que interrogavam 
prisioneiros alemães assim que estes eram detidos. Estavam praticamente na 
primeira linha do combate e arriscavam “mais a vida do que outros soldados”, 
uma vez que “para eles cair nas mãos do Exército de Hitler era sinónimo de 
morte certa” — foi esse, aliás, o destino de muitos. Vestir uniformes americanos 
tendo sotaque alemão também não ajudava a conquistar a confiança dos seus 
colegas soldados, companheiros de missão. Eram olhados com desdém, deles 
se esperando golpes a qualquer momento.

Duas palavras identificavam-nos — Ritchie Boys — pois eram treinados em 
Camp Ritchie, uma base secreta dos serviços de informação norte-americanos 
em Maryland. Um deles resumiu assim a missão do grupo a Bruce Henderson, 
autor de vários livros sobre guerras e também jornalista. “Se Eisenhower falava 
de uma cruzada na Europa, para nós era também uma causa sagrada privada. 
Era preciso derrotar os nazis, era preciso vencer o mal.” Outros contaram a sua 
história ao autor, desde o momento em que fugiram, crianças, da Alemanha nazi, 
seguindo atrás dos seus pais amedrontados, até integrarem como voluntários as 
fileiras do Exército. Descobrir que havia campos de concentração onde muitos 
dos seus familiares tinham sido encarcerados e assassinados foi um momento 
definidor para todos eles, de introspeção e revolta.

Bruce Henderson explica como é que eles se organizavam — eram poucos e 
formavam equipas pequenas, com quatro, seis homens, no máximo, alocadas a 
cada unidade que lutava na Europa. “Quando se tratava de entender a língua e 
a psicologia do inimigo, estavam em primeiro plano. Um relatório do Exército dos 
EUA mostra que cerca de 60% da informação mais valiosa recolhida durante a 
guerra foi obtida por estas equipas.”

Também contribuíram para tornar mais “científicos” os métodos de interrogatório, 
“mostrando que a tortura não era a forma mais eficaz de sacar informação”. “A 
pessoa torturada vai dizer tudo o que for preciso para parar de ser torturada, seja 
verdade ou mentira.” E os Ritchie Boys, continua o autor, “sabiam, melhor do que 
qualquer outra pessoa, como se comportavam os nazis e estavam determinados 
a não ser igual a eles”. Um destes soldados contou-lhe que uma vez teve de 
interrogar um membro das SS nazis e que, ao dizer-lhe que tinha estado preso 
no campo de concentração de Dachau, no sul da Alemanha, o militar interrogado 
“perdeu o controlo dos esfíncteres”.
Alguns dos judeus refugiados entrevistados por Bruce Henderson ainda estão 
vivos e o autor e jornalista acredita que a publicação do livro, que dará origem em 
breve a uma série televisiva, não sendo a homenagem definitiva que estes homens 
merecem, é um agradecimento pelo que fizeram. “O que mais me surpreendeu no 
meio disto tudo foi que a sua história nunca tivesse sido contada antes.”
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La Belgique s’Ouvre au Multiculturalisme
par Judith Bergman

Traduction du texte original: Belgium Welcomes Multiculturalism

•	 Le rapport mentionne que les textes utilisés appellent à lapider les gays 
ou à les défenestrer, et qu’ils décrivent les Juifs comme des « personnes 
corrompues, perverses et traîtres » ... Ces mêmes textes, poursuit le 
rapport... appellent à la « guerre » contre toutes les personnes qui ne se 
soumettent pas à l’islam sunnite - Extrait d’un récent rapport du service 
de sécurité de l’Etat belge.

•	 « A la base du djihad, il y a le devoir de combattre les incroyants et les 
agresseurs ... Le djihad armé est le devoir individuel de chaque musulman 
». – Citations tirées d›un rapport des services de renseignement sur les 
manuels pédagogiques utilisés dans les mosquées belges.

•	 Le rapport précise que ces manuels sont largement diffusés « grâce aux 
moyens financiers et technologiques illimités de l’appareil prosélytiste de 
l’Arabie saoudite et des autres États du Golfe ». La présence de ces ma-
nuels, poursuit le rapport, été remarquée en Belgique, mais aussi dans 
les pays voisins.

En mai, Benjamin Herman, un délinquant converti à l’islam en prison, a assassiné 
trois personnes (dont deux policiers) à Liège (Belgique), alors qu’il profitait d’une 
permission de sortie de 48 heures. Il a ensuite blessé quatre autres policiers aux 
cris de «Allahu Akbar». Photo : le centre-ville de Liège. (Source image : iStock)
La Belgique, pays d’accueil et de bonne volonté à l’égard des migrants du 
Moyen-Orient, affronte désormais le risque d’une menace terroriste et d’une « 
vague djihadiste » constantes, indique un récent rapport du Service de sécurité 
de l’Etat belge (VSSE), rendu public le 30 novembre. A en croire les auteurs du 
rapport, ces transformations sont dues à la radicalisation des détenus musulmans 
dans les prisons belges et au risque que ces condamnés se livrent à des actes 
terroristes une fois remis en liberté.

« Dans les années à venir », indique le rapport, « la VSSE sera dans l›obligation 
de suivre avec une attention particulière les détenus libérés au terme d›une peine 
pour actes de terrorisme ». Les auteurs du rapport ne disent rien du nombre de 
radicalisés actuellement incarcérés en Belgique ; ils précisent seulement qu›en 
septembre 2018, 130 personnes ont été condamnées à des peines de prison 
pour des actes liés au terrorisme ou étaient « en détention préventive pour un 
délit lié à un acte terroriste ».

« Compte tenu de la tendance actuelle et persistante à la récidive chez les anciens 
détenus incarcérés pour terrorisme, sans parler des prisonniers radicalisés « 
ordinaires », la Belgique devra encore faire face pendant un certain temps à une 
menace terroriste latente », note le rapport comme en passant.

Les services de renseignement belges ne considèrent pas l’islam comme un facteur 
générateur de terrorisme en soi. Le rapport explique le développement international 
du terrorisme islamique ainsi : « ... discrimination réelle ou perçue, instabilité politique, 
mauvaises conditions économiques, chômage, niveau de développement » –.

Benjamin Herman, par exemple, est un condamné de droit commun qui s’est 
converti à l’islam en prison ; bien que figurant sur la liste des personnes 
radicalisées, il a profité d’une permission de sortie de 48 heures en mai dernier, 
pour assassiner trois personnes, dont deux policiers. Herman a épargné une 
femme sans doute parce qu’elle affichait son appartenance à l’islam. Il a ensuite 
blessé quatre autres policiers aux cris de « Allahu Akbar ». Le ministre de 
l’Intérieur, Jan Jambon, a déclaré à l’époque :

« A certains signes, il est possible d’évoquer une radicalisation en prison. Mais 
cela peut aussi être dû au fait qu’il n’avait plus aucune perspective dans notre 
société, ce qui explique qu’il ait commis un meurtre la nuit précédente. »

En 2017, la fuite d’un rapport confidentiel a révélé la présence de 51 organisations 
islamiques à Molenbeek – un quartier de Bruxelles surnommé la « capitale du 
djihad en Europe » qui a fait émerger ou a abrité de nombreux djihadistes, 
notamment ceux qui ont commis les attaques de novembre 2015 à Paris.

En mars 2016, Bruxelles a été le théâtre d’un attentat islamiste à la bombe à 
l’aéroport de Bruxelles et à la station de métro Maalbeek ou 31 personnes ont été 
tuées et 300 autres blessées.

L’islamisation de la Belgique ne tient pas seulement aux prisons. Elle surgit 
également des mosquées indique un rapport des services de renseignement 
qui a fuité en mai dans les médias. Un certain nombre de mosquées - dont la 
Grande Mosquée de Bruxelles financée par les Saoudiens -, forment des imams 
qui prêchent le djihad armé, la haine des Juifs et la persécution des homosexuels 
et autres minorités LGBT. Le rapport note que les textes islamiques diffusés dans 
ces mosquées appellent à lapider des homosexuels ou à les défenestrer ; ces 
mêmes textes décrivent les juifs comme des « personnes corrompues, perverses 
et perfides ». Les écrits islamiques en question sont « issus du droit islamique 
classique du Moyen Âge » et appellent à la « guerre » contre tous les peuples qui 

ne suivent pas l’islam sunnite. « Le principe le plus important du jihad », affirme un 
manuel d’enseignement, « consiste à combattre les incroyants et les agresseurs 
... Le djihad armé est présenté comme un devoir pour chaque musulman ».

De tels manuels sont disponibles autant que de besoin « grâce aux moyens financiers 
et technologiques illimités de l’appareil prosélyte mis en place par l’Arabie saoudite et 
les autres États du Golfe » poursuit le rapport. Les manuels en format papier comme 
en ligne, prolifèrent en Belgique et dans les pays voisins ajoute le rapport,.

L’islamisation s’accélère aussi en Belgique par suppression des traditions 
chrétiennes. A Bruges, par crainte d’attenter « à la sensibilité des autres religions 
», les organisateurs du marché de Noël ont changé son nom et l’ont appelé « 
Marché d’hiver » a révélé le média belge HLN.

Toujours selon HLN, d’autres villes belges comme Bruxelles, Anvers, Gand et 
Hasselt, ont également rebaptisé leurs marchés de Noël en « Marchés d’hiver », 
« Terres d’hiver» ou « Plaisirs d’hiver ».

Outre la crainte d’« attenter à la sensibilité » d’autres religions, il n’est pas interdit 
de penser que les organisateurs ont aussi peur du djihad. Les marchés de Noël 
en Europe sont devenus la cible récurrente du terrorisme islamiste. En 2016, 
un terroriste, Anis Amri a tué 12 personnes sur le marché de Noël de Berlin 
après avoir prêté allégeance à l’Etat islamique. Plus récemment, le 2 décembre 
2018, un homme a menacé de sa hache les badauds du marché de Noël de 
Witzenhausen (Allemagne), aux cris de « Allahu Akbar ».

Le désir irrépressible d’apaiser les migrants en provenance du Moyen-Orient 
ne se limite pas aux marchés de Noël et autres manifestations commerciales. 
L’Église catholique pèse également de tout son poids. A Liège, lors du service 
funèbre des deux policiers assassinés par Benjamin Herman, l’évêque de Liège, 
Jean-Pierre Delville, apparemment peu au fait des fondamentaux de l’Islam, a 
déclaré :

« Nous le savons, si l’islam a été invoqué comme motivation de la tuerie, c’est 
qu’il est manipulé et pris en otage par des terroristes et des gens violents. Nous 
devons donc contribuer à libérer l’islam de ces interprétations manipulatrices et 
perverses, en promouvant continuellement le dialogue et l’amitié. »

La Belgique a son propre parti islamique appelé ISLAM (« Intégrité, Solidarité, Liberté, 
Authenticité, Moralité »), qui a pour objectif de créer un État islamique, instituant 
notamment la séparation des hommes et des femmes dans les autobus. Lors des 
élections municipales de 2012, le parti a remporté deux sièges dont l’un à Molenbeek. 
Aux municipales de 2018, le parti Islam a perdu son siège de Molenbeek et à recueilli 
moins de 2% des suffrages. Il n’est pas interdit de penser que son influence décline.

La Belgique voit également croitre un antisémitisme largement importé. Le grand 
rabbin de Bruxelles ne porte plus de kippa en public depuis 2001, date à laquelle 
il a été agressé par un groupe de jeunes arabes. Quand une chaîne de télévision 
du service public a demandé à filmer le grand rabbin et d’autres membres de 
la communauté juive en train de marche dans les rues avec une kippa sur la 
tête, ceux-ci ont refusé au nom de leur droit à la sécurité. En 2014, un terroriste 
musulman a tué quatre personnes au musée juif de Bruxelles.

Une étude réalisée en 2013 pour le compte du gouvernement flamand auprès de 
4 000 lycéens, a révélé que la moitié des adolescents musulmans d’Anvers et de 
Gand tiennent des propos antisémites. Plus de la moitié des élèves musulmans 
interrogés (50,9%) étaient d’accord avec l’affirmation « les juifs fomentent la 
guerre et en accusent les autres », contre 7,1% parmi les non-musulmans. 
L’idée que « les juifs cherchent à tout contrôler » a été approuvée par 45,1% 
des lycéens musulmans contre 10,8% pour les non-musulmans. Environ 35% 
des musulmans sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle « les Juifs ont trop 
d’influence en Belgique » contre 11,8% pour les non-musulmans.

Selon le principal organisme de surveillance de l’antisémitisme, la Ligue belge 
contre l’antisémitisme, les juifs belges vivent « un état de siège permanent ».

« La présence de militaires au seuil d›édifices juifs est quelque peu rassurante 
», a déclaré Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l’antisémitisme, 
en mai dernier. Au cours des « deux ou trois dernières années », a-t-il ajouté, 
son association a eu à traiter d’une douzaine de cas d’élèves juifs victimes de 
brimades antisémites. Les familles juives sont désormais réticentes à inscrire 
leurs enfants dans des écoles publiques.

« C’est ce qu›ils appellent la double peine : ils sont victimes d›actes antisémites, 
de brimades ou même parfois de violences physiques, mais ce sont eux, et non 
leurs agresseurs qui sont obligés de quitter l’établissement scolaire ».

Rubinfeld a ajouté qu’il peinait à convaincre les politiciens belges de l’antisémitisme 
qui sévit en Belgique. « Déjà en 2008-2009, je leur disais : « si vous ne le faites 
pas pour mes enfants, faites-le pour les vôtres ».

La Belgique aurait-elle des problèmes plus importants que ceux énumérés ci-
dessus ?

Judith Bergman, chroniqueuse, avocate et analyste politique est Distinguished 
Senior Fellow du Gatestone Institute.
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Colaboração especial

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

Em 15 de Fevereiro 2019 ofereceu o acima mencionado sócio, coleccionador, da 
Liga dos Combatentes,  o conjunto de Ferramentas da Colecção de Sapadores 
de Infantaria Portuguesa do ano de 1905, sendo elas :

•	 - Um podão com estojo de atanado;
•	 - Um conjunto de 4 (Quatro) Trados com estojo de atanado;
•	 - Uma Tesoura para Corte de arame farpado com estojo de atanado;
•	 - Uma ferramenta multiusos (Pá, Picareta, Enxada) com estojo de ata-

nado;
•	 - Uma enxó com estojo de atanado,
•	

Nas palavras do coleccionador :  “ são peças únicas em Portugal, Conjunto de 
Ferramentas da  Colecção de Sapadores de Infantaria Portuguesa no ano de 
1905, que foram usadas na Grande Guerra em África e França, peças muito 
raras e de elevado valor histórico e cultural.

Eram ferramentas que possuíam um chamado estojo de atanado em cabedal e 
que também permitia a colocação da baioneta da espingarda, sendo todas elas 
transportadas à cintura pelos militares que compunham o Pelotão de Sapadores 
de Infantaria na época”. 

A Liga dos Combatentes agradece a doação que fará parte da próxima exposição 
de Armaria – a reestruturar – do Museu do Combatente com objectos da Liga 
dos Combatentes.

Quanto à designação de sapador, e do que consta na Wikipédia, pode-se ler 
que:

“ Um sapador é um soldado que desempenha uma variedade de tarefas de 
engenharia militar, sobretudo nas áreas da mobilidade e da contra-mobilidade. 
Entre as suas tarefas específicas mais comuns incluem-se as acções de minagem 
e desminagem, as demolições, a construção de fortificações de campanha, a 
construção de pontes e outras construções gerais. Na maioria dos casos, um 
sapador está também habilitado para servir como soldado de infantaria, sempre 
que necessário, tanto em operações defensivas como ofensivas.

As designações “pioneiro” ou “engenheiro de combate” são usadas em algumas 
forças armadas como termos análogos ao de “sapador”.

Em alguns países, o termo “sapador” também é usado no âmbito civil para 
designar bombeiros ou outros profissionais que desempenham funções 
semelhantes às dos sapadores militares.

DOAÇÃO de António José Isaías
Sargento-Ajudante do Exército Português
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Historicamente, a actual especialidade de sapador resulta da fusão de duas 
antigas especialidades da engenharia militar: a de sapador e a de mineiro. 
Originalmente, o sapador era o soldado de engenharia que combatia à 
superfície, realizando trabalhos de sapa, nomeadamente escavando trincheiras. 
Já o mineiro era o soldado que combatia debaixo de terra, construindo minas 
ou contraminas, as quais consistiam em túneis destinados, respectivamente, ao 
ataque subterrâneo a fortificações e à defesa contra esses tipos de ataques.

Na maioria dos exércitos, as especialidades de sapador e mineiro foram 
fundidas entre o final do século XIX e o início do século XX. Em alguns países, 
a especialidade resultante da fusão passou a ser designada “sapador mineiro”.
Por tradição, as armas de engenharia de diversos exércitos mantiveram o termo 
“sapador” incluído na designação de novas especialidades criadas no seu seio. 
Assim, passaram a existir especialidades como “sapador telegrafista”, “sapador 
pontoneiro”, “sapador dos caminhos de ferro”, “sapador aerosteiro” e outras.

Sapadores

O ataque a fortificações por soldados que escavavam trincheiras para permitir 
que as forças sitiantes se aproximassem das muralhas, abrigadas dos projecteis 
disparados pelos sitiados, é uma prática que vem já desde a antiguidade. Este 
tipo de trincheiras começou mais tarde a ser designado por “sapa”. Este termo 
(em francês “sape”) terá sido usado inicialmente pelos franceses no século 
XVII, derivado da palavra arcaica francesa que designava “pá”. Por analogia, os 
soldados que escavavam sapas passaram a ser designados “sapadores”.

A artilharia dos defensores de uma fortaleza sitiada estava colocada numa 
posição superior e portanto mais vantajosa em relação à da ocupada pela 
artilharia das forças sitiantes, com um alcance superior à desta. Para ser eficaz, a 
artilharia sitiante tinha portanto que ser levada para uma posição mais avançada, 
abrigada em relação ao fogo inimigo. Isto era conseguido através da escavação 
de uma sapa, por equipas de sapadores treinados, por vezes auxiliados por 
outros soldados não qualificados. Usando técnicas aperfeiçoadas por Vauban, 
os sapadores começavam a escavar uma trincheira no sentido das posições 
adversárias, num ângulo que evitasse o tiro de enfiada do inimigo. Quando um 
troço de trincheira era concluído, era aí criada uma posição de artilharia onde 
eram instaladas bocas de fogo que pudessem bater os defensores inimigos. Os 
sapadores continuariam então a construção da trincheira, mudando de direção. 
Isso era feito sucessivamente, dando um formato de zigue-zague à trincheira, à 
medida que avançava na direcção da fortificação sitiada. Cada troço de trincheira 
ia permitindo a aproximação da artilharia atacante, até o inimigo ser neutralizado 
por aquela, o suficiente para permitir aos atacantes irromper pelas muralhas da 
fortificação, frequentemente através da demolição destas por explosivos.

Em termos gerais, os sapadores tornaram-se especialistas em demolições, no 
ataque a sistemas fortificados e na ultrapassagem de obstáculos.” 

Isabel Martins 21 de Fevereiro de 2019, mkt museu do combatente
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