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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.

ACIDENTE OU CRIME DO SÉCULO?
Fogo devasta Notre-Dame

As chamas que deflagraram ao início da noite
de segunfa-feira avançaram rapidamente
pela cobertura da catedral multicentenária e 
consumiram o pináculo central, que acabou 
por colapsar, tal como todo o telhado. (Publ)

20h07
Todo o telhado desaba

19h53 (hora local)
Pináculo da Catedral colapsa

Gallerie photo - page.4



A  Chuva e o Bom Tempo
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Notre-Dame: uma parte da alma da Europa 
que nos deixa

Por Manuel Carvalho / Publico

Uma tragédia de todos os humanistas, de todos os europeus, de todos os 
humanos aos quais a natureza (ou Deus) concedeu o dom de se emocionarem 
com a arte e de se exaltarem com a História.

Esta segunda-feira foi dia do Pacto de Estabilidade, dia de anúncios de greves, 
dia em que se anuncia um plano de paz americano para o Médio Oriente, o dia em 
que se revelou a retirada do mandato a um autarca de uma cidade portuguesa. 
Mas todas estas coisas importantes para a nossa vida e para o nosso futuro 
sucumbem perante a dor pela perda de uma parte substancial do nosso passado 
comum. O incêndio na catedral de Notre-Dame é um dos maiores desastres da 
cultura europeia, e mundial, em muitas décadas.

CATEDRAL DE NOTRE-DAME DE PARIS

Como a tecnologia laser pode ajudar a reconstruir a Notre-Dame

Num final de tarde trágico, ardeu uma obra gloriosa do gótico, uma imagem 
icónica da Europa do tempo das catedrais, o monumento mais visitado do 
continente, a memória da luz de uma civilização que se começava a reerguer 
após a longa noite desde o final do Império Romano para transformar a Europa na 
pátria da razão, da tolerância iluminista, das constituições, dos direitos humanos 
e do progresso – uma herança que nem os totalitarismos nem as guerras mais 
sanguinárias da História conseguem apagar.

O incêndio num monumento com esta importância cultural e simbólica não pode 
deixar de representar mais uma manifestação de infortúnio e descrença num 
país e num continente assolados por problemas novos e ameaças velhas. Como 
que num terrível sinal dos tempos, a Europa perde nestes dias ansiosos um dos 
mais valiosos exemplos da sua grandeza e da sua memória.

Catedral de Notre-Dame em chamas

Sem dúvida que o provável carácter incidental da destruição pode e deve alimentar 
o discurso do relativismo, da incontornável imprevisibilidade dos desastres, da 
impossibilidade de os humanos serem donos do destino das suas criações. Mas 
há-de haver também lugar para o discurso legítimo sobre a imprevidência, sobre 
os custos do desinvestimento dos estados na protecção do seu património (e 
dos seus cidadãos). Uma tragédia desta dimensão torna mais cruas as feridas 
que dão fulgor aos Coletes Amarelos, a Le Pen e à crescente incerteza que leva 
os europeus a duvidarem de si mesmos e do seu destino.

Não é ainda tempo para se perguntar por responsabilidades. É apenas tempo de 
sofrer como nossa a tragédia de um lugar que todos conhecemos por experiência 
pessoal, por termos lido Victor Hugo ou apenas por sabermos à distância da sua 
majestade e grandeza. O que aconteceu esta segunda-feira em Paris é uma 
tragédia de todos os humanistas, de todos os europeus, de todos os humanos 
aos quais a natureza (ou Deus) concedeu o dom de se emocionarem com a 
arte e de se exaltarem com a História. Mesmo que nem tudo esteja perdido em 
Paris, esta segunda-feira foi um dia horrível para a França, um dia trágico para 
a Europa.

Ser Português é um privilégio por muitos invejado

Explicações precisam-se
Parece banal mas não creio que seja.

A destruição da Catedral de Notre-Dame em Paris, pode ter sido obra 
de islamistas com a intenção de intimidar os Franceses e a Europa, 
eliminando na passagem, tudo quanto possa estar ligado à religião 
católica. Não percamos de vista de que a construção da EuroÁsia passa 
pela eliminação do cristianismo visível. Afirma-se em alguma imprensa, 
que em França, desde há algum tempo, são incendiadas duas igrejas 
por dia. E, a Notre-Dame pelo seu valor histórico, arquitectónico e 
religioso, apresenta-se como uma escolha de primeira grandeza, sendo 
um objectivo que atinge o cristão e mesmo aqueles que se dizem ateus.

Até aqui — e prematuramente — as autoridades francesas declararam 
desde as primeiras horas do incêndio, que se tratava de um acidente e 
não de fogo posto. Parece-me curiosa a preocupação dos governantes 
de tentar afastar do espírito das pessoas, qualquer dúvida sobre a 
identificação do sinistro. Por outro lado, sabemos como qualquer 
movimento terrorista procura bater forte em alvos que férem, que 
desmoralizam as populações, não apenas pelo monumento escolhido 
como alvo como também, pela época em que o incidente seja provocado.
 
E idealmmente, o tempo de festas religiosas habitualmente passadas 
em família, é um dos períodos escolhidos para agir numa destruição, 
Seja Natal ou Páscoa.

Em Àfrica, o período do Natal era priveligiado pelos terroristas disfarçados 
de militares, para intimidar, desmoralizar as tropas portuguesas e tentar 
quebrar-lhe o ânimo e o sentido do dever a cumprir. Por vezes, surgiam 
informações de um eminente ataque a tal aquartelamento que afinal não 
acontecia para depois, atacarem outro a vários quilómetros de distância. 
A guerra dos nervos estendia-se assim a diferentes locais perdidos por 
entre capim e matas.

Ora, a Notre-Dame representava o encontro entre a religião católica 
e a civilização ocidental, tornamdo-se assim um objectivo essencial 
para qualquer grupelho de fanáticos que se esconderão, apreciando na 
sombra as consequências do seu gesto, primário, animalesco, enquanto 
que as ditas autoridades com receio de represálias da canalha que 
abrigam e igualmente da população para com os migrantes invasores, 
se limitam a falar de inquéritos que como tantos outros, terminam em 
“queue de poisson”.

Há dias, no programa televisivo “On n’est pas couché” o animador 
Laurent Ruquier nos habituais comentários irónicos sobre o dia-a-dia no 
país, apresentou uma imagem vídeo onde se vê — quase em silhueta 
— um indivíduo identificado pelo animador como sendo um bombeiro, 
dentro da Catedral e momentos antes das explosões e do incêndio que 
se seguiu. Violentamente. Bizarro. A ser verdade que se tratava de um 
soldado da Paz pode perguntar-se o que estava ali a fazer? Parece-me 
pertinente. Ou será uma tentativa de “baralhar o jogo” tentando fazer 
xeque-mate?

E uma outra pergunta se apresenta: o  sistema de condução de água 
para controlar o fogo num primeiro tempo — que é exigido — em 
qualquer edifício público e mais ainda numa grande igreja como a Notre-
Dame, não funcionou? Porquê?

Não dará razões aos cépticios de duvidarem das explicações fornecidas 
logo o início da tragédia?

No meio desta trapalhada, onde ser ou não ser é a questão principal, 
penso que o governo de M. Macron deve deixar de apadrinhar as más 
atitudes de conquistadores comandados pelo Islão, e começar a limpar 
a casa antes que aproveitando-se da negligência do politicamente 
correcto, não sirva para fortalecer aqueles que procuram ganhar a guerra 
pela demografia e o deixa andar infantil, criminoso até, das populações 
e seus muito atarefados políticos.

Não esquecendo que desta vez os cristãos não podem ser apontados 
como opressores, antes como vítimas.

No seu próprio país.

Raul Mesquita
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Promenade à Tavira
Photo: internet

La rivière Gilão et les remparts du château qui offrent la meilleure vue sur la ville, 
Tavira vous séduira et vous donnera envie de découvrir tous ses recoins et ses 
secrets.

Cette ville a un certain charme oriental, avec ses toits à quatre versants dits « 
en ciseaux », qui se découpent sur le ciel de façon particulière, et ses portes en 
treillis composées de lattes de bois entrecroisées, qui protègent les maisons tout 
en laissant entrer l’air et le bruit, héritage des Arabes qui occupèrent la région.
Tavira se répartit sur les deux rivages de la rivière, en un réseau de ruelles 
entrelacées et de maisons blanches qui vous donnent envie de les parcourir  
tranquillement. Le jardin du kiosque à musique (Jardim do Coreto) est la zone 
la plus animée où beaucoup de gens déambulent en savourant une glace ou la 
fraîcheur de l’air, surtout le soir lorsque des spectacles ou autres évènements 
animent encore plus ce quartier. C’est là que se trouve le Mercado da Ribeira 
qui a depuis longtemps cessé ses fonctions de marché, pour devenir un espace 
d’animation et de loisirs. 

Le pont le plus ancien, dont l’origine remonterait à l’époque romaine, est une 
structure du XVIIe siècle, avec des parapets en pierre, d’où vous avez une jolie 
vue sur les maisons. Cependant pas aussi belle que celle que vous pouvez 
contempler du haut de la tour du château, sans doute le meilleur belvédère de 
la ville qui englobe les toits ondulants, les coupoles des églises, la rivière et les 
salines, jusqu’à la ligne bleue de la mer qui marque l’horizon.

En plus du panorama, l’effort de la montée est compensé par tout ce que vous 
pouvez admirer sur le chemin. Par exemple, en franchissant la porte de la muraille, 
vous serez étonnés par le beau portail Renaissance de l’église de la Miséricorde 
(Igreja da Misericórdia), une des 37 églises de Tavira. Vous pouvez aussi visiter 
le Centre islamique (Núcleo islâmico) pour en savoir plus sur l’histoire de la ville 

ou le musée municipal, installé dans le Palácio da Galeria, son palais le plus 
remarquable. Un peu plus haut se trouvent le château et l’église Sainte-Marie 
(Igreja de Santa Maria), bâtie sur le lieu de l’ancienne mosquée majeure. C’est 
là que reposent Paio Peres Correia et les sept chevaliers de l’Ordre de Saint-
Jacques, après leurs efforts pour conquérir Tavira contre les Maures, en 1242. À 
proximité, vous pouvez voir l’église Saint-Jacques (Igreja de Santiago), elle aussi 
construite sur une ancienne mosquée, dite mineure.

De l’autre côté de la rivière, sur la colline toute proche, il y a d’autres églises à 
visiter comme la chapelle Ermida de São Brás d’origine médiévale, l’église du 
Tiers-ordre du Carmel (Igreja da Ordem Terceira do Carmo), l’un des temples 
les plus somptueux de l’Algarve avec son exubérante décoration baroque, ou 
l’église Saint-Paul (Igreja de São Paulo), plus simple et plus austère.

Pour récupérer l’énergie perdue après tant de promenades, rien de mieux que 
de goûter les spécialités gastronomiques, surtout le poisson frais et le poulpe 
préparé de différentes manières ou le riz aux couteaux. Le thon, sous forme de 
steaks ou de « estopetas » (morceaux de thon marinés) domine dans les menus, 
car sa pêche était l´une des activités les plus traditionnelles de cette région. Pour 
mieux connaître ce type de pêche, allez donc visiter le centre muséologique 
dans les installations Arraial Ferreira Neto, construites près de l’embouchure 
de la rivière Gilão, pour héberger les pêcheurs et leurs familles, aujourd’hui 
transformées en hôtel.

Les charmes de la ville s´étendent jusqu’à la Ria Formosa que vous atteignez en 
suivant la route qui longe la rivière, bordée de salines blanches, où vous pouvez 
apercevoir des oiseaux comme l’échasse blanche, le flamant rose et l’avocette. 
Au bout de cette route, à Quatro Águas, vous pouvez prendre le bateau qui fait 
la traversée et vous emmène à la plage, sur la langue de sable qui sépare la ria 
de la mer. Une étendue de sable de 11 km correspondant aux plages de l’île de 
Tavira, Terra Estreita, Barril et Homem Nu, idéale pour un repos mérité après 
cette excursion bien remplie.
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UN INCENDIE FAIT RAGE À NOTRE-DAME DE PARIS
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Ontário: Simplesmente mágico
Luzes sobre a cidade

Impossível de se aborrecer em Toronto. A maior cidade do país transborda de 
energia e possui uma das cenas teatrais mais activas do mundo anglófono. 
Ao todo, mais de 125 companhias profissionais se produzem em dezenas de 
lugares. Os seus museus preservam maravilhas de todo o género, de artefactos 
expostos no Museu Real de Ontário até à impressionante colecção de sapatos 
do Bata Shoe Museum. Os amadores de desportos profissionais, quanto a eles, 
irão exclamar-se pelos Blue Jays (basebol) no Skydome, pelos Maple Leafs 
(hóquei) ou pelos Raptores (basquetebol), no novo Centro Air Canada. E para 
um laivo de emoções fortes, subam ao topo da Torre do CN, um dos edifícios 
mais altos do planeta, a bordo de um elevador envidraçado.
Encontramos igualmente na capital do Ontário inúmeros bairros convidando aos 
sabores multiétnicos, como o Chinatown, Little Italy, Koreatown e Little Índia. 
Depois, a margem do Lago Ontário apresenta irresistíveis atracções, como o 
recente Pier Museu e os sítios de espectáculos do Harbourfront Centre e da 
Place Ontário.
Instalado numa colina dominando o Rio 
Outaouais, o Parlamento é o emblema 
de Otava. Mas a capital nacional é bem 
mais que a sede do governo nacional. 
Mistura fascinante de influências 
inglesas e francesas, Otava mostra-
nos numerosos encantos.

Próximo da colina parlamentar, o 
mercado By atrai os passeantes 
com os seus cafés terraços, as suas 
boutiques e o seu mercado à moda 
antiga. Mesmo ao lado, o Centro Nacional das Artes é o lugar número um no 
país consagrado às artes de cena. Não muito longe de lá, o Museu das Belas 
Artes do Canada abriga inúmeros tesouros. E existem, no total, 29 museus na 
capital e seus arredores.

Os apaixonados do ar livre não são esquecidos.Com o sobrenome de “ capital 
verde”, Otava conta com o Canal Rideau, cercado de pistas de ciclismo e de 
parques. E sobretudo, não percam na Primavera, o Festival canadiano das tulipas.

Á tona da água
Verdadeiro paraíso dos canonistas o Ontário conta com 96 000 quilómetros 
de destinos para canoas. O Parque Provincial Algonquin, uma jóia natural 
salpicada de lagos cristalinos, é um dos sítios preferidos dos amadores. Mais 
longe, ao Norte, a Rota dos Viajantes segue os mesmos caminhos fluviais 
que utilizavam os negociantes de peles de outrora, enquanto que numerosos 
parques provinciais, como o Quetico e o Killarney, são reconhecidos pela sua 
excepcional beleza selvagem. E não deixem de visitar o Museu Canadiano das 
Canoas a Peterborough.

Os “mordus” de caiaque de mar são atraídos pelos 3 000 quilómetros de litoral 
recortado que borda os Grandes 
Lagos, enquanto que as melhores 
águas vivas da Província agitam os 
rios Makawaska e dos Outaouais. A via 
navegável Trent-Severn e a do Canal 
Rideau, as Mil Ilhas e o vasto Lake 
of de Woods, semeado por cerca de 
15 000 ilhas, são rotas de predilecção
para uma passeata em “péniche”.

Com os seus 14 quilómetros de longo, 
Wasaga Beach, na baía georgiana, 
é a mais importante praia de água 
doce do mundo. Poderão igualmente 
mergulhar na pesquisa de destroços 
de embarcações e de grutas marinas, 
no Parc marin national Fathom Five. 
E, bem entendido, o Ontário abriga as 
famosas Quedas do Niágara, onde se 
devem deixar convencer e embarcar 
no Maid of the Mist.

Parques Nacionais
O Parque Nacional da Pointe-Pelée, o ponto mais meridional do país, é célebre 
pelos seus sítios de observação dos pássaros e pelo grandioso espectáculo da 
migração anual da borboleta monarca.
O Parque Nacional da Península-Bruce e o parc marin national Fathom Five, 
foram criados para preservar o eco sistema da península Bruce.
O parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne protege 50 ilhas algumas das 
quais são todas em rochas e pinheiros e, outras, cobertas por antigas florestas.
O parc national Pukaskwa estende as suas magníficas paisagens ao longo da 
margem norte do Lago Superior.
O mais pequenos dos parques nacionais, o parc des Îes-du-Saint-Laurent, é 
uma verdadeira jóia no centro das Milles-Îes.

Lugares históricos nacionais
A casa comemorativa Bethume, em Gravenhurst, presta homenagem ao 
Dr. Norman Bethune, cirurgião de guerra e humanista.
Já o Fort Wellington, uma jóia debruçada sobre o Rio Saint-Laurent e abrigando 
edifícios restaurados e aterros originais, oferece visitas guiadas por intérpretes 
com vestimentária da época.
E a Niágara-on-the-Lake, Fort Georges, construído nos princípios dos anos 
1800, revive graças à música e às demonstrações de armas.

Trilhos na Natureza
Caminhos para caminhadas espectaculares atraem tanto os passeantes 
ocasionais que os habituais frequentadores. Um dos mais populares é sem 
contestação o Bruce Trail que une, numa extensão de 725 quilómetros, mais de 
100 parques entre a penísula do Niágara e a Baía Georgienne. O Rideau Trail, 
percorre quanto a ele, uma rota histórica e panorâmica entre Otava e Kingston. 
Dirigindo-vos em direcção Norte, descobríeis um reino de maravilhas naturais; a 
paisagem das margens do Lago Superior, o mais importante e o mais ocidental 
dos Grandes Lagos é tudo simplesmente fabulosa enquanto que uma garganta 
ladeada de falésias vertiginosas entra a mais de 100 metros no parc provincial 
de Ouimet Canyon.

Muitos outros trilhos passam próxi-
mo de cidades e vilas, percorrendo 
centenas de quilómetros. A topografia 
ligeiramente ondulada permite belas 
passeatas de bicicleta até, se assim 
entenderem, às Quedas de Niagara.
A Este da província faça a volta das 
Milles-Îles, pedalando através de 
encantadoras vilas victorianas ou 
ainda, um pequeno desvio para visitar o fascinante museu ao ar livre Upper 
Canada Village, em Morrisburg.

…E muito mais
A província do Ontário tem muito mais para ver. Numa vasta extensão de 
natureza virgem, encontra-se o mais importante refúgio fauniano do hemisfério 
oeste, onde pode encontrar cabritos, lobos, ursos negros e vários outros animais 
que vivem em liberdade. Vários postos de observação de pássaros.
No Outono o célebre Festival das Vindimas na zona de Niágara atrai muitos 
forasteiros que aproveitam para percorrer as vinhas e assistir a vários outros 
festivais e feiras agrícolas. Podem visitar e participar nas festividades das 133 
comunidades das Primeiras Nações com largo colorido e som. Enfim, ceder 

aos encantos dos “auberges” para 
um repouso merecido após um dia de 
visitas. E muitomais...    

Tradução e adaptação do 
Guia de Férias por RM
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Reliques, orgue, rosaces... Les trésors de 
Notre-Dame de Paris

AFP

PARIS — Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie, renferme des reliques 
vénérées par les catholiques, un orgue aux dimensions remarquables et de 
nombreuses œuvres d’art.

Pillé et saccagé pendant la Révolution française puis lors d’émeutes en 1831, ce 
joyau du gothique a perdu une partie de ses chefs-d’œuvre. Son trésor liturgique, 
qui comptait parmi les plus riches de France avant de disparaître en 1789, a été 
progressivement reconstitué.

Des reliques

La plus précieuse relique conservée à Notre-Dame est la Sainte Couronne, 
posée, selon la croyance des catholiques, sur la tête de Jésus peu avant sa 
crucifixion. Elle se compose d’un «cercle de joncs réunis en faisceaux et retenus 
par des fils d’or, d’un diamètre de 21 centimètres, sur lequel se trouvaient les 
épines», selon le site de la cathédrale.

Cette relique a été «sauvée» des flammes ce lundi, tout comme la tunique de 
Saint-Louis, un des rois de France les plus fameux, également conservée dans 
la cathédrale, selon son recteur.

Outre la Sainte Couronne, Notre-Dame conserve deux autres reliques de la 
Passion du Christ : un morceau de la Croix et un clou de la Passion.

Par ailleurs, trois reliques étaient nichées dans le coq surmontant la flèche qui 
s’est effondrée lundi soir : une parcelle de la Sainte Couronne d’épines, une 
relique de Saint-Denis et une de Sainte-Geneviève.

Le grand orgue

Parmi les trois orgues de Notre-Dame, le grand orgue, avec ses cinq claviers, 
ses 109 jeux et ses près de 8000 tuyaux, est le plus remarquable.

Construit à partir du XVe siècle, l’orgue s’étoffe progressivement, jusqu’à atteindre 
au XVIIIe siècle sa taille actuelle. Il traverse la Révolution sans dommages, 
«grâce sans doute à l’interprétation de musiques patriotiques» selon le site de la 
cathédrale.

Les rosaces

Les trois rosaces de Notre-Dame de Paris, vitraux qui représentent les fleurs du 
paradis, ont été construites au XIIIe siècle, puis rénovées à plusieurs reprises. 
Les rosaces nord et sud, les deux plus grandes, font 13 mètres de diamètre.

Y sont représentés, dans des médaillons, des prophètes, des saints, des anges, 
des rois, des scènes de la vie de saints, etc. Les trois rosaces présentent 
respectivement en leur centre la Vierge, l’Enfant-Jésus et le Christ en majesté.

Incendie à Paris 37 représentations de la Vierge.

Dans le sanctuaire, adossée au pilier sud-est du transept, une Vierge à l’Enfant, 
sculptée au milieu du XIVe siècle, est la plus connue des 37 représentations de 
la Vierge que compte la cathédrale.

Derrière l’autel, se trouve la statue monumentale du sculpteur Nicolas Coustou, 
une Pieta commandée par Louis XIV selon le vœu de son père Louis XIII. 
Réalisée entre 1712 et 1728, la statue de la Vierge éplorée, recueillant sur ses 
genoux le corps du Christ descendu de la croix.

Jeudi dernier, 16 statues de cuivre représentant les 12 apôtres et les quatre 
évangélistes avaient été décrochées de la flèche de la cathédrale pour être 
restaurées et ont ainsi échappé au sinistre.

Les grands Mays

Entre 1630 et 1707, la corporation des orfèvres parisiens offrait chaque 1er 
mai une toile à la cathédrale. Sur ces 76 «grands Mays», 13 sont aujourd’hui 
présentés dans les différentes chapelles de la nef.

Sur le mur ouest de la Chapelle Saint-Guillaume est accroché l’un des plus beaux 
tableaux de la cathédrale, La Visitation de Jean Jouvenet (1716) chef d’œuvre du 
XVIIIe siècle, et vestige du choeur baroque de la cathédrale.

Le Bourdon

Dans la tour Sud se trouve la plus grosse cloche de Notre-Dame que l’on appelle 
le Bourdon. On la sonne pour les grandes fêtes catholiques, et lors de grands 
événements.

Le Bourdon a été fondu il y a plus de 300 ans et baptisé «Emmanuel» par son 
parrain, Louis XIV. Il pèse 13 tonnes et son battant, la partie à l›intérieur de la 
cloche qui tape contre les parois pour produire le son, fait 500 kilos.

Au XXe siècle, c’est lui qui a annoncé aux Parisiens la libération de la capitale du 
joug nazi le 24 août 1944.

UN PAN DE L’HISTOIRE DE FRANCE

Avec l’incendie qui a défiguré Notre-Dame de Paris, les catholiques de France 
pleurent l’une de leurs plus belles cathédrales qui est à la fois un «symbole 
vivant» de leur foi, un lieu de «réconciliation» avec les autres cultes et les non-
croyants, mais aussi un morceau de l’histoire de France.

Alors que les flammes faisaient toujours rage, le Vatican a exprimé son 
«incrédulité» et sa «tristesse» lundi soir, se désolant pour ce «symbole de la 
chrétienté, en France et dans le monde».

«Ça va être une grande perte, une grande blessure», a estimé Éric de Moulins-
Beaufort, le président récemment élu de la Conférence des évêques de France 
(CEF), sur son compte Twitter. La cathédrale «fait partie des symboles de 
ces efforts de paix, de beauté, d’espérance, de foi et même au-delà de la foi 
chrétienne», a-t-il dit.

«C’est le lieu symbolique de catholiques non seulement à Paris, mais pour 
beaucoup de catholiquesdans le monde», a renchéri Vincent Neymon, porte-
parole adjoint de la CEF, auprès de l’AFP. À quelques jours du dimanche de 
Pâques, c’est «un symbole de l’histoire et un haut-lieu de la foi catholique qui est 
en train de brûler».

Il a rappelé qu’à «l’intérieur, il y a des tableaux, des statues, du mobilier liturgique 
précieux qui sont chers au cœur des catholiques». «Il y a aussi le trésor. Un lieu 
dans lequel il y a des choses précieuses vénérées, dont les épines de la couronne 
du Christ». Cette dernière et la tunique de Saint-Louis ont été «sauvées», selon 
Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale.

«Nous sommes K.O.»

«Nous sommes nous même complètement K.O.», a déclaré en fin de soirée 
l’archevêque de Paris Mgr Aupetit, au côté du président français Emmanuel 
Macron. Peu avant, se désolant de voir «la charpente, la toiture et la flèche [...]
consumés», il avait appelé à sonner les cloches des églises.

Lundi soir, parmi les Parisiens sidérés à la vue du bâtiment en flammes, des gens 
étaient agenouillés sur le trottoir, priant et récitant des Je vous salue Marie. Des 
offices ont eu lieu dans différentes églises, comme dans la Basilique du Sacré-
Cœur à Paris.

«On ne peut pas abandonner cette vieille dame qui a 855 ans!» a lancé Mgr 
Chauvet.

Cette cathédrale, «ça dépasse de loin les catholiques, c’est l’histoire de France», 
résume Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions. «C’est là que le général 
de Gaulle a célébré la Libération de Paris, c’est là que Napoléon s’est fait sacrer. 
Il y a eu des messes pour la mort des présidents Charles de Gaulle, Georges 
Pompidou, et même François Mitterrand», a-t-il rappelé.
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Rosa dos Ventos Rose des Vents

Trois-Rivières, Québec
Trois-Rivières, fundada a 4 de Julho 
de 1634, é, após Québec, a mais 
antiga cidade do Canada. Foram 
conservados vários edifícios do século 
XVII, vestígios de postos comerciais 
que ali foram estabelecidos. A 
primeira indústria pesada do Canada, 
— as Forges de Saint-Maurice, — 
instalaram-se em 1730. Monumentos 
comemoram Pierre de La Vérandrye, 
natural de Trois-Rivières e descobridor 
das Rochosas, assim que François-
Marie Perrot, Jean Nicolet, Pierre 
Radisson, des Groseilliers e outras 
figuras legendárias trifluvianas. Note-
mos que esta cidade é o berço do 
célebre rabaska, ou bote de mestre, 
em casca de bétula, de 40 pés de 
comprimento, fabricado unicamente 
em Trois-Rivières e sobre o qual 
muitos exploradores se aventuraram até as regiões selvagens.

Trois-Rivières é hoje um importante centro da indústria do papel. Mais de cem 
milhões de troncos de árvores transportados pelas águas do Saint-Maurice, 
chegam anualmente a Trois-Rivières para serem transformados em dois milhões 
de toneladas de papel para jornal. A cidade é também um importante cais fluvial 
onde se efectua a transferência do grão dos navios dos Grandes Lagos para 
cargos oceânicos. Um dos silos tem uma capacidade de 6 800 000 alqueires.
As festividades anuais compreendem a última etapa das 125 milhas da corrida 
internacional de canoas que começa em La Tuque e prolonga durante o fim-de-
semana do feriado do Trabalho; as danças e as exposições artísticas que têm 
lugar no Parque Champlain a 24 de Junho, dia de São João Baptista; e, em 

Agosto, uma feira agrícola e industrial.
Catedral da Imaculada Concepção. 
Erigida em 1854, esta catedral de 
arquitectura gótica possui uma 
torre sineira de 130 pés de altura, 
concebida por Victor Bourgeau. Os 
seus magníficos vitrais são obra de 
Guido Nincheri. No exterior eleva-
se uma estátua em bronze de Louis-
François Laflèche, segundo Bispo de 
Trois-Rivières: ela foi executada pelo 
escultor Elzéar-Soucy.
Coro do Ano Santo. Uma coroa 
iluminada de 50 pés de altura foi 
eregida em 1954, em homenagem a 
Notre-Dame-du-Cap.
Convento das Ursulinas. Começado 
em 1700, aumentado e restaurado 
várias vezes, este convento possui uma 
arquitectura tipicamente normanda. No 
seu pequeno museu estão expostas, 

entre outras coisas, um pêndulo francês em cobre com cerca de dois pés de 
altura que date do século XVII, assim que uma estátua em pinho da Virgem, 
esculpida por uma religiosa no século XVIII. Podem igualmente ser vista uma 
confirmação de dívida de $130 assinada por um denominado William Gosforth, 
para pagar os cuidados medicais dispensados aos soldados americanos que se 
instalaram em1775-76. Jamais esta dívida foi paga; hoje, a u juro composto de 
6% ela atingiria um valor superior a 10 000 000…
Cruz do Ano Santo. Uma cruz luminosa de 70 pés de altura comemora o Ano 
Santo proclamado por Pio XII em 1954.

Cripta-museu do Bom Padre Frederic. Uma cripta-museu celebra a memória 
do Padre Frederic Jonsoone que assistiu à animação miraculosa da estátua da 

Virgem no Santuário de Notre-Dame-
du-Cap. A cripta-museu acolhe o seu 
túmulo e uma representação do seu 
quarto.

Igreja São Jaime. Construída pelos 
Récollets e reconstruída em 1754, 
esta igreja serviu sucessivamente de 
convento, de prisão, de palácio da 
Justiça e de residência do governador, 
antes de se tornar templo anglicano em 
1768. Dentro da capela pode ver-se a 
bandeira da Union Jack onde estão 
representadas a cruz vermelha de São 
Jorge e a cruz branca de Santo-André. 
A bandeira foi oferecida à igreja por um 
dos adjuntos de Wolfe em 1759.
Grande Prémio de Trois-Rivières. 
Tal com Monte-Carlo, Troi-Rivières 
possui um percurso de grande prémio 
automóvel. O Grande Prémio Molson, 
percorre as ruas da cidade.

A Batalha de Trois-Rivières. Uma 
placa indica o local onde se desenrolou 
a 8 de Junho de 1776 a Batalha de 
Trois-Rivières. Antoine Gautier, um 
agricultor que os Americanos tinham 
forçado a servir-lhes de guia até 
Trois-Rivières, preveniu a milícia e 
conduz os Americanos numa marcha 
degastadora que durou toda a noite. No 
dia seguinte, os Canadianos alcançam 
a vitória tendo morto 300 Americanos.
A chama. Um monumento em granito 
de 35 pés, terminando por uma 
chama, comemora a recordação dos 
exploradores, dos missionários e dos 
pioneiros da Nova-França.

As Forjas de Saint-Maurice. Estas 
forjas foram construídas por François 
Poulain de Francheville a quem foi 
atribuído por Louis XV o monopólio 
sobre as minas de ferro. Os primeiros 
pregos para ferrar os cavalos foram 
produzidos em 1730. Desde 1741, 
as forjas constituíram a indústria 
mias próspera da Nova-França e 
a única indústria pesada que ia 
conhecer o período colonial francês; 
ali se fabricavam fogões, bases de 
charruas, ferramentas e âncoras de 
marinharia. Ainda podem ser vistos 
vestígios da grande chaminé do atelier 
de ferreiro construída em 1737, onde 
eram fabricados os machados. As 
fundações da Casa Grande que datam 

igualmente de 1737 e onde habitavam 
os administradores, são também ainda 
visíveis.
Casa de Cannes. Esta casa de pedra 
de dois andares foi construída em 
1756.
Casa de Tonnancour. Foi em 1696 
que foi erigida esta casa de três 
andares que é a mais antiga da cidade.
Monumento do Sagrado-Coração. 
Este monumento de 15 pés, marca o 
local onde foi erigida a primeira igreja 
em 1714. 

Museu de Arqueologia Pré-histórica. 
Este museu depende da Universidade 
do Québec. Ele agrupa uma dupla 
colecção de objectos pré-históricos 
que compreendem ferramentas, armas 
e cerâmicas. Os 25 000 objectos da 
primeira colecção foram reagrupados 
graças a donativos e a pesquisas 
efectuados no Québec. Alguns dos 
objectos norte-americanos datam de 
10 000 anos avJC. Quanto ao segundo 
conjunto, as suas 4 000 peças provêm 
principalmente dos Pirenéus franceses 

e estendem-se desde a Idade do 
Bronze até ao Paléotico inferior.

O Parque Champlain, o Parque da 
Exposição, A Ponta do Lago, a Ponte 
Laviolette, o Seminário São José, a 
casa do Senhor de Groseillières, o 
Terraço Turcotte e o Velho Moinho, 
são tantos outros locais a descobrir ou 
a revisitar na cidade de Trois-Rivières. 

Trad/adapt RM
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Sabe que com 6 vacas salvou-se o castelo 
de Monsaraz?
Na crise de sucessão de 1383-1385, Monsaraz e o seu castelo foram atacados 
por arqueiros ingleses, comandados pelo Conde de Cambridge, supostamente 
aliado de Portugal, vindo a cair, no começo do Verão de 1385, sob o domínio do 
rei de Castela, quando este invadiu o Alentejo.

O castelo foi recuperado pelas forças leais a D. João I (1385-1433), sob o comando 
do Condestável D. Nuno Álvares Pereira, antes da batalha de Aljubarrota. A 
história dessa conquista é reveladora do engenho dos portugueses.

O castelo estava já cercado há dias pelas forças de Nuno Álvares Pereira, 
quando este terá começado a desconfiar que as tropas leais a Castela estariam 
com falta de comida.

Nuno Álvares Pereira terá atraído os defensores da praça-forte ao seu exterior 
com o objectivo de capturar seis vacas que havia soltado estrategicamente nas 
proximidades da vila. Os homens do alcaide Gonçalo Rodrigues de Sousa, que 
detinha o castelo por D. Beatriz, sem imaginar o que se iria seguir, tentaram 
capturar os animais.

Foi nesse momento, que os homens de Nuno Álvares, que estavam escondidos, 
entraram no perímetro amuralhado da povoação e encerraram de imediato as 
portas impedindo o regresso dos cavaleiros inimigos. O avanço em direcção ao 
castelo ocorreu assim muito rapidamente e foi então tomado pelas tropas lusas.

Nuno Álvares Pereira

Nuno Alvares Pereira é um dos maiores heróis da história portuguesa. Foi 
beatificado em 23 de Janeiro de 1918 pelo Papa Bento XV, pelo Decreto 
“Clementíssimus Deus”, e foi consagrado o dia 6 de Novembro ao, então, beato. 
Iniciado em 1921, em 1940 o processo de canonização foi interrompido por 
razões essencialmente políticas.

Em 2004 o Processo foi reiniciado por vontade do Cardeal Patriarca de Lisboa, 
D. José da Cruz Policarpo.

No Consistório de 21 de Fevereiro de 2009 – acto formal no qual o Papa ordenou 
aos Cardeais para confirmarem os processos de canonização já concluídos -, 
o Papa Bento XVI anunciou para 26 de Abril de 2009 a canonização do Beato 
Nuno de Santa Maria.

Nos últimos anos da sua vida Nuno Álvares Pereira recolheu-se no Convento do 
Carmo, onde morreu.

D. Nuno Álvares Pereira foi canonizado como São Nuno de Santa Maria pelo 
papa Bento XVI às 9h 33min (hora de Portugal) de 26 de Abril de 2009.

SÁBADO DE ALELUIA

20/4/19

Le 
Portugal

réserve mondiale 
de bon temps

LEMBRETE 12457

É Sábado de Aleluia!
-Dia de punir Judas!
Quem é que você escolhia,
De entre as bolsas rechonchudas?

LEMBRETE 12458

Políticos? Tipos da bola?
Banqueiros? Supervisores?
Quem nos dá cabo da cartola
São todos grandes traidores!...

LEMBRETE 12459

Se for múltipla a escolha,
Não se esqueça de incluir
Todo aquele que se encolha
P’ra mamar e se servir!...

LEMBRETE 1260

Verdadeira Aleluia
Só se a fogueira for grande,
P’ra queimar a porcaria,
Que, cada vez mais, se expande!...

JGO
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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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MENSAGENS, MISTÉRIOS E MORTES NAS 
VIAGENS DE MAGALHÃES E ELCANO
Penta Centenário 1519-2019 da Viagem 
de Circum-Navegação
27 DE ABRIL DE 1521 MORTE DE FERNÃO 
DE MAGALHÃES
4 DE AGOSTO DE 1526 MORTE DE JUAN 
SEBASTIAN ELCANO
(texto de João Santos Fernandes e imagens adaptadas 
do GOOGLE)

         
ALCAZAR SEGÓVIA
AFONSO X CASTELA 1480
27-4-1521 GRAVURA 1715-COLMENAR
TORRES DE HÉRCULES-CADIZ 1476
4-8-1526 JABAL AL-TARIK (GIBRALTAR)
COLUNAS DE HÉRACLES

Fernão de Magalhães morria na Ilha de Mactan, Arquipélago das Filipinas, após 
810 anos da Primeira Invasão do Islão na Penísula Ibérica, desembarcando as 
tropas do General Omíada Tarik ibn Ziyad no Rochedo das Colunas de Héracles 
(Hércules), a 27 de Abril de 711, e vencendo os Visigodos a 19 de Julho na 
Batalha de Guadelete. Em sua memória o Rochedo chama-se Gibraltar.

O Rei Afonso X de Castela, sendo Cádiz porto da talassocracia grega, com 
Templo dedicado aos 12 «Trabalhos» de Héracles, aqui ergue o Arsenal Naval 
Sevilhano, permanecendo no estuário do Rio Gualquivir AS DUAS TORRES DE 
HÉRCULES, caindo a última com o Terramoto de Lisboa de 1755. 

Entregando ao neto, com 7 anos, futuro Rei de Portugal D. Diniz, as fronteiras 
do seu país, por incompatibildade com o seu genro, Rei D. Afonso III, por viver 
em bigamia consentida pela Santa Sé, e imoralidade perante o exilado irmão, 
Rei D. Sancho II, recusando a sua transladação para Portugal (único rei que jaz 
no estrangeiro) pede-lhe para erguer Arsenais Navais em Lisboa, porto similar 
de Ulisses-Tróia (Helena) e que plantasse, perto do Rio Liz, madeiramento para 
a sua talassocracia. 

Assim fez D. Dinis e iniciar-se-ia (D. Afonso IV) em 1341 (números da 
Independência de 1143) a «Descoberta» das Ilhas Afortunadas (Canárias), 
sofrendo os Descobrimentos impulso com a Ordem do Tosão de Ouro, 
consagrada em 1431 no altar (números de 1341 e morte dos Condestáveis de 
Portugal e França) para casar a filha do Rei D. João I, D. Isabel, com Filipe III, 
Duque da Borgonha. Seja ou não predição de Afonso X, certo é que a neta de D. 
Diniz casa com Afonso XI de Castela, a mulher mais bonita da Idade Média (D. 
Maria de Portugal) narrada por Luís de Camões nos seus Os Lusíadas.

Este casamento irá marcar o início final das derrotas do Islão (711) por invasão 
das Terras das Serpentes Ocultas (Batalha Aliada Portugal-Castela no Salado, 
a 29 de Outubro de 1340), bem como o incumprimento da advertência de 
Afonso X para que jamais os casamentos ibéricos fossem egos de poderes anti-
ecuménicos ou imperiais. Em 1640 (números da morte do Infante D. Henrique) 
Portugal recupera a sua independência, perdida em 1580, face à derrota de 
Alcácer-Quibir a 4 de Agosto de 1578, «preparada» por Filipe II de Espanha, Dia 
da Morte, em 1526, de Juan Sebastian Elcano.

Quando o Conselho das Índias da Casa de Contratação de Espanha rejeita, 
liminarmente, o «Projecto Magalhães», eram estes os seus «Ministros»: Sancho 
de Matienzo, Abade de Jamaica e Cónego de Sevilha, tesoureiro; Pedro Ochoa 
de Isásaga, contador; Juan de Aranda, burgalês e feitor. Porém, a realidade, após 
o casamento de Magalhães com a filha de Diogo Barbosa, Alcaide de Sevilha, 
onde o dote de D. Beatriz ascendeu a 600 000 maravedis a juntar aos 2000 
ducados de oiro do marido, o feitor Aranda (bom visionário) vai a casa do Alcaide 
e Magalhães traindo o seu «segredo» jurado a Rui Faleiro para ser exposto 
por ambos, narra o «seu projecto» alicerçado no mapa-mundo de Pedro Reinel 

para ele elaborado, onde a «busca» das Molucas passaria por «passagem» no 
paralelo 42º Lat. Sul, acautelando-se o já descoberto «mar» de João Dias de 
Solis, depois Rio da Prata.

Este feitor Juan Aranda, com o aval do Alcaide de Sevilha e com as referências 
de Portugal de Diogo Haro (irmão do banqueiro Cristovão Haro, na Flandres) 
e de Diego de Covarrubias, escreve ao flamengo e Chanceler-mor de Carlos 
I, Jean Sauvage, para o «Projecto Magalhães» ser apresentado directamente 
ao Conselho Real da Corte de Valhadolid. Antes desta reunião, a 22 de Março 
de 1518, ocorria no dia 23 de Fevereiro o «Acordo Aranda», mediante escritura 
pública pelo tabelião real D. Diego Gonzalez de Santiago, com residência na 
Região de Simancas (nome do hotel onde esteve o General Humberto Delgado 
antes de ser assassinado a 13/2/1965) onde o feitor seria estipendiário de 1/8 
dos benefícios que Magalhães e Faleiro viessem a receber. Este pacto chegou 
aos ouvidos do rei (talvez soprado pela raiva de Rui Faleiro), ordenando Carlos I 
diligências a Juan Fernandez de la Gama contra Aranda, por ser crime de «lesa 
majestade» os membros da Casa de Contratação negociarem com privados, um 
privilégio exclusivo da Corte dos Reis Católicos que se mantinha.

A VIAGEM é possível graças a 6 personagens presentes na reunião com o Rei 
que só falava flamengo: a sua «eminência parda» Guilherme de Croy, Senhor de 
Chiennes, flamengo como Jean Sauvage, o Chanceler-Mor, amigo de Cristovão 
Haro, o «investidor-mor»; o Cardeal Adriano de Utreque, antes Regente de 
Castela e depois eleito Papa Adriano VI, em 1523, cujo sobrinho será relevante 
na colonização do Brasil; o Bispo de Burgos, Juan Rodrigues Fonseca, mundano 
e pai de filhos, o mesmo que «acreditou» Cristovão Cólon junto dos Reis 
Católicos; finalmente o escravo de Fernão de Magalhães, Henrique de Sumatra, 
a prova humana das «especiarias». Mesmo assim, a «arma secreta» levada ao 
Conselho Real pelo Chanceler-Mor, Jean Sauvage, é o místico evangelizador 
Frei Bartolomeu Las Casas, o mesmo que acompanhou Cristovão Cólon, porque 
era preciso neutralizar o anátema do I Tratado Unilateral de Tordesilhas entre 
os Bórgias (Papa Alexandre VI) e Reis Católicos (3MAIO1493), alterado pelo 
II Tratado D. João II-ReisCatólicos-Santa Sé (5SETEMBRO1494) e ractificado 
(III Tratado) pelo Papa Júlio II (1506), dando tranquilidade às Missões de D. 
Francisco de Almeida e de D. Afonso de Albuquerque, galvanizadas por 
mercadores e banqueiros ao serviço de Portugal. 

Mas se os Vice-Reis da Índia não lutavam por egos e casamentos imperiais, esta 
VIAGEM MAGALHÃES surge no momento das negociações do 3º egocêntrismo 
de D. Manuel I (após enviúvar da noiva, D. Leonor, que roubou ao filho), ou 
seja, o 3º casamento com a sua sobrinha (como o fez no 1º casamento com 
outra sobrinha, viúva do filho de D. João II) irmã do futuro Carlos V, então 
Carlos I de 18 anos, cuja mãe, em 1518, Joana, a Louca, já estava encarcerada 
em TORDESILHAS, lugar a 33,3 Km da Corte de Valhadolid (1/2 de 666 da 
Besta do Apocalipse), ficando a outra filha para casar com o futuro D. João III, 
prosseguindo o sonho imperial de Portugal em anexar a Espanha.  

A maldição (anátema) ADN dos casamentos ibéricos do século XVI é assustadora:
- O assassinato do Infante D. Pedro, opositor dos enlaces de consaguinidades 
ADN, ocorre a 20 de Maio de 1449, dia e mês dos seguintes marcos: chegada 
(1498) de Vasco da Gama à Índia; morte (1506) de Cristovão Cólon; passagem da 
Inquisição (1769) a Tribunal Régio; fim do Império (2002) com a Independência 
de Timor-Leste, reconhecida por Portugal. Quando a Santa Sé se opôs ao fim 
da sua Inquisição, desejada pelo Papa de Portugal João XXI, este também é 
morto misteriosamente a 20 de Maio de 1277 e é o Infante D. Pedro que, com 
o Imperador Segismundo, põe fim a QUATRO PAPAS (Cisma do Ocidente) no 
Concílio de Constança (1414-1417), brilhando de novo a ADVERTÊNCIA AO 
MUNDO em 1917, a 13 de Outubro, com o MILAGRE DO SOL, Dia da Prisão 
dos Templários, em 1307.

- D. Francisco de Almeida, o Vice-Rei anti-ecuménico e da vingança de sangue 
(morte do seu filho D. Lourenço), impedindo (com apoio régio) D. Afonso de 
Albuquerque de o substituir, morre a 1 de Março de 1510, feriado da cidade 
Templária de Tomar e dia de Sede Vacante da Santa Sé em 2013. 
 
- Os ciúmes de Joana, a Louca, por Filipe de Habsburgo, filho do Imperador 
Maximiliano I, levam-na a depressões, a agressões a mulheres e a «passear» o 
caixão do marido durante meses.

- O seu irmão João, Príncipe das Astúrias, morre em 1497 (números do 
nascimento de Joana, a Louca, em 1479) bem como a sua filha, no parto.

- A sua irmã Isabel, mulher de D. Manuel I, morre em 1498, ano da viagem de 
Vasco da Gama.

- A mãe, Isabel Católica, coroada a 13/12/1474, Dia da Morte de D. Manuel I 
(1521) e chegada de Magalhães ao Brasil (1519), morre em 1504, 200 anos 
antes da invasão de Gibraltar pela Inglaterra.

- A sua filha, Catarina, casa com D. João III de Portugal e morrem todos os 11 
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filhos e filhas, sendo dois naturais, um dos quais Arcebispo de Braga (D. Duarte) 
em 1543, 400 anos após 1143.

Quando nasce este Arcebispo (1523) morre o Papa Adriano VI, a 14 de Setembro 
de 1523, Dia da Exaltação da Santa Cruz, efeméride do decreto de Filipe, o Belo, 
de França, em 1307, para a prisão dos Templários a 13 de Outubro, sendo que 
a 18 de Março de 1314 (mesmos números de 1143, 1341, 1431) ardem nas 
fogueiras de Paris, na Ilha dos Judeus, os últimos Altos Dignitários da Ordem 
do Templo e o seu Grão-Mestre, Jacques de Molay, como testemunhou Dante 
Alighieri. No ano em que morrem Fernão de Magalhães (sem descendência, 
mortos os 2 filhos) e D. Manuel I (1521), morria o Papa Medici Leão X, a 1 de 
Dezembro, Dia da Restauração da Independência de Portugal em 1640.

Receosa a Santa Sé das «profecias» do Rei Afonso X, cujo neto e esposa 
criam a Ordem de Cristo em 1319, o Papa Clemente VII, também ele Medici 
(cujo Patriarca, Cósimo, o Velho, apadrinhou o Infante D. Pedro como Duque 
de Treviso, com o Papa Martinho V e o Imperador Segismundo) suspende a 
Inquisição em Portugal, recusada por Leão X, ao «surgir» o Terramoto de Lisboa 
de 1531. 

Fernão de Magalhães não ignorava, como Comendador da Ordem de Santiago, 
como sabia D. Afonso de Albuquerque, que os Descobrimentos de Portugal e 
Castela, ao miscigenarem-se, após a ORDEM DO TOSÃO DE OURO, colar que 
D. Manuel I ostentava ao peito, trariam má sorte aos seus NAUTAS, como a que 
teve o Imperador Napoleão, ao conquistar a Áustria, criando a Ordre de les Trois 
Toison D’Or (eliminando a Legião de Honra) perdendo depois todas as batalhas 
e o Império em 1815.

1858-1898; 1927-1962; 1962-
 
Navio Escola SAGRES III  
SUMATRA
   
Nau VICTORIA
1519-1522 REI LAPU-LAPU
ILHA MACTAN
  1927
 
Navio Escola SEBASTIÁN ELCANO

Pretendem Portugal e Espanha assinalar os 500 anos da VIAGEM MAGALHÃES-
ELCANO com a CIRCUM-NAVEGAÇÃO dos seus NAVIOS-ESCOLAS, talvez a 
melhor sintonia numa efeméride que mais se tem preocupado com naturalidades, 
nacionalidades e tramas de quem estava ao serviço de quem.

A morte de Fernão de Magalhães é fruto do seu ego de querer vassalagem 
e tributos de Reis do Arquipélago de São Lázaro, quando devia  ter pago a 
«taxa portuária» ao Rei de Cebu, vingando-se na Ilha de Mactan, intervindo em 
contendas locais, contra Lapu-Lapu. Pior erro, sequente, foi feito pelo cunhado, 
Duarte Barbosa, que não cumpriu, de imediato, o testamento de Magalhães não 
dando liberdade a Henrique de Sumatra, ou dito de Malaca, seu escravo fiel 
desde 1511, cuja ética perante o REINO DOS MORTOS era inquebrantável, 
como nos Povos do Pacífico e nos Índios das Américas. 

Deixando para trás tripulantes envenenados e mortos por enterrar, a Nau Victoria, 
mal guiada, vai para Região do Burnei. Henrique de Sumatra ainda ajuda a 
reconstrução da Nau Trinidad, por alma de Magalhães, mas as tempestades 
do «Reino dos Mortos» fá-la-ão chegar aos Mares do Japão, pois as «chaves» 
de regresso, igual CAMINHO, ele não as revelou, como as sabiam as frotas do 
Almirante Sino-muçulmano ZHENG HE (1371-1435) e muitos Povos do Pacífico 
como são exemplos o idioma dos Mapuches do Chile, arqueologias, canoas e 
artefactos de pesca dos «índios» das Américas. 

O segredo descobre-o Andrés de Urdaneta (1565) saindo de Manila para 
ventos dos Paralelos 40º/42º Lat. N (Civilizações do Mundo Antigo e Pólos do 
Conhecimento), descendo para a Califórnia e Acapulco, ficando para sempre 
conhecida a ROTA DO GALEÃO DE MANILA. Assim o é também navegar com 
os ventos do Paralelo 40/42º Lat. S, «selados» pela Ilha de Tristão da Cunha 
(1506), cuja altitude é similar à da Serra da Estrela, dos Montes de Hermes, hoje 
com o povoado Edimburgo dos 7 Mares.
     
O Navio-Escola da Marinha Real Espanhola encerra o ícone Nauta Juan 

Sebastián Elcano, e os 3 Navios-Escola Sagres (I-II-III) simbolizam mais do que 
a Armada Portuguesa, porquanto são icones do Cabum Sacrum, ou Sagres, 
promontório do Mundo Antigo, onde o Templo a Héracles, como o de Cádiz, 
assistido por Sumo-sacerdotes Tartéssios, era ecuménico e de Nautas, dizendo 
lendas que era polaridade da mítica Atlântida, alinhada ao Cromeleque-Menhir 
de Almendres, sabendo as Escolas do Egipto, Celtas, Etruscas, Gregas, 
Romanas e da Luxitânia (Montes de Hermes/Hermínios) que o rumo   SAGRES-
ANDORRA-NARBONNE-AGDE-NÎMES-ROQUEMAURE-SERRACROIX-
BRIANÇON-MILÃO era uma via sagrada, tambem usada por Aníbal ( Alvor, 
portus Hannibalis) para conquistar Roma. 

A importância sagrada dos paralelos, não só nos mares como em terra, era 
vital no Mundo Antigo: os Pilares de Hércules estavam alinhados (38º,1) com o 
Colosso da Ilha de Rodes e com a Suméria de Arbela , hoje Arbil, Iraque; a foz 
dos rios Tejo e Sado alinham (38º,5) com a união marítima Sicília-Itália e com 
os Templos de Delfos; o Porto alinha (41º) com a Catalunha, Estreito Sardenha-
Córsega, Nápoles, região do Monte Olimpo, Bizâncio e com os Mares Negro 
(Ponto Euxinus) e Cáspio.  
   
A SAGRES I (1858-1898), navio diplomático, relevante no porto de Génova e 
apoio colonial à África Portuguesa, sobretudo em Angola, é abatida à Armada 
400 anos após a VIAGEM DE VASCO DA GAMA, deixando de navegar desde 
1876 para servir, ancorada na foz do Rio Douro, em Massarelos, Paralelo 41º Lat 
N,  de Escola de Alunos Marinheiros, missão continuada pela Corveta Estefânia. 
A SAGRES II (1924-1962) foi construída em Hamburgo em 1896, para o comércio 
com a China, portos do Pacífico e Chile, Mares de Magalhães. Foi aprisionada 
(1916) no porto da Horta (nome do seu último Comandante e primeiro da 
SAGRES III) , declarando a Alemanha guerra a Portugal. Cedida à Inglaterra, 
esta devolve-a em 1918, ficando como navio mercante. Só em 1924 entra ao 
serviço da Armada. Hoje é um navio-museu no porto de Hamburgo, com o nome 
original: Rickmer Rickmers.

A actual SAGRES III foi Navio-escola da Armada Alemã (1937 a 1944). A 22/3/1938, 
efeméride do Tratado de Valhadolid de 1518 para a Viagem de Magalhâes, colide 
com o navio-vapor Trojan Star, no estreito de Dover. A 4/11/1944 embateu numa 
mina, morrendo 18 triplutantes, tantos os que regressaram na Nau Victoria de 
Elcano, em 1522. Vendida ao Brasil pelos EUA a 27/10/1948 passou a chamar-se 
GUANABARA, Mares de Álvares Cabral, Fernão de Magalhães e do hidroavião 
LUSITÂNIA III de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, em 1922. Após adquirida 
(cerimónia Brasil, 8 Fevereiro) navegou para Portugal (predição) a 25ABRIL1962, 
Dia das Robigálias da Roma Antiga, ficando a SAGRES II como navio SANTO 
ANDRÉ até 25ABRIL1983 (crise portuguesa 83/85 FMI, 600 anos após 1383/85) 
e pronta rumo à Alemanha a 27 (efeméride da morte de Magalhães), por troca 
com o futuro NRP POLAR.  

7 - SANTUÁRIOS AO ARCANJO SÃO MIGUEL  SABERES  
NAUTAS VÓRTICE DO TRIÂNGULO DAS BERMUDAS

Muitas teses e teorias se escrevem sobre Viagens Marítimas, tramas e 
subserviências ocultas, mistérios do mar e de navegantes, mas pouco ou nada se 
diz sobre a ARTE DE NAVEGAR, à margem de cartografias (algumas forjadas) e 
instrumentos naúticos. Os Povos Antigos, guiados por Escolas de Conhecimento, 
começaram por traçar vias/caminhos/trilhos (PATHS) geometrizados e alinhados 
com constelações, trajectórias solares-lunares, polaridades e vórtices telúrico-
magnéticos, conectados ou não com energias do Universo (pulsares, quasares, 
blazares e magnetares), erguendo portos, urbes, templos, túneis, habitações e 
barragens em harmonia com as «linhas» e «ventos» da Terra, uma verdadeira 
teia sem caos geométrico e ecológico que hoje está em desordem por ambições 
materiais.

Aconselho, nesta área, as excelentes obras de Graham Robb, nomeadamente o 
livro atrás em imagem, THE ANCIENT PATHS, onde o Promontório da Luxitânia 
Cabo Sacrum (SAGRES) é partida da via mística da PROTO-HISTÓRIA europeia, 
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em diagonal até à Passagem de Montgenèvre (1854m) para itália (a 2km), onde 
Milão era uma, entre muitas, Mediolanum (plural MEDIOLANA) dos traçados de 
muitas tribos, depois reinos, impérios e Nações da Antiguidade Clássica e das 
Gálias.

Se hoje o Triângulo das Bermudas está quase desvendado, como vórtice potente 
de energias, certo é que os navegantes, há milénios, conheciam as principais 
«linas ley» da Terra, com as 7 Placas tectónicas, como os nossos 7 Vórtices/PH 
(vulgo chakras), com 64 Vórtices Maiores e Menores (xadrez como o ADN-ATGC, 
ou pontos de acunpuntura), estando os 7 mais potentes marítimos na Austrália, 
Canadá, Chile, Filipinas, Flórida, Inglaterra e República Dominicana, cabendo 
a Portugal e Espanha SAGRES e CADIZ (Templos a MelKat e Héracles) bem 
como Açores e Madeira, em Vórtices Menores. 

Toda esta teia marítima tem as suas MEDIOLANA, ou melhor, MERIDIANOS, 
PARALELOS e «MEDIANAS» que faziam navegar os melhores «vedores-
pilotos», sendo os fenícios mais «sensitivos» e por isso pilotos e almirantes 
das esquadras persa, cartaginesa e micénica. Tartéssios, Luxitanos, Celtas, 
Irlandeses, Vickings, Polinésios, bem como Maias e Incas, escolhiam também 
pilotos costeiros e de alto-mar, onde a orientação se geometrizava com correntes, 
ventos e alinhamentos de vulcões. 

Gregos e Romanos, aperfeiçoaram os princípios das MEDIOLANA aos Mares, 
«inscrevendo-lhes» rotas magnéticas (periódicas) de migrações de aves e 
peixes, bem como de mamíferos marinhos e tartarugas, os mais precisos como 
os gansos que guardavam o QUIRINAL e a sua Legião Pretoriana.

A viagem de Magalhães (1521) chega ao Arçipelago de sam lázaro ou 
Archipelago de samt lazaron (cartas «Penrose» e atlas «Vallard») e não às 
FILIPINAS. A sucessiva explicação onomástica do posterior nome ajudaria a 
perceber posturas e erros de D. Manuel I e de D. João III, como o logro do 
Tratatado de Saragoça (paralelo 41º Lat. N) para ambos os países e as lutas luso-
espanholas TERNATE-TIDORE pelas Islas e Provincias del Poniente. Filipina 
(honra a Príncipe Filipe) foi nome da Ilha Leyete (hoje Leyte) e FILIPINAS, como 
Arquipélago, só após Filipe II se ter coroado, no Convento de Cristo, em Tomar, 
Rei de Portugal (Cortes de 1581) e de ter imposto (1583) as correções finais a 
Juan de Herrera e a Bernardino de Escalante, em conformidade, conquanto o 
Mapa Secreto e actualizado (1551) da Casa de la Contratacion (Planisfério de 
Sancho Gutiérrez) já lavrasse Las Yslas de las Filipinas. 

Os estudos do Prof. Dr. Miguel Lourenço (Univers. Nova Lisboa e Açores) de 
2004 e depois a sua comunicação no México (2008, com apoio Fundação 
Gulbenkian), sobre o exposto, são relevantes.

MEDIOLANUM
chateaumeillant

  OXFORD-mediana celta
  24 FUSOS=12 W+12 E
  DELFOS-omphalos
  RODES-geratriz de Mares
 
MILÃO-portal
 
Mediolanum Cabo Verde-tordesilhas
 
Meridianos e vórtices UISNEACH-IRLANDA
 
Vórtice e pólo maior druída 
ANKARA-istambul floresta-mar negro

PONTUM EUXINUS-olbia
43º,..Lat. N; 34’,.. Long. E
 
Para o avanço da navegação, no séc.XVI, os cosmógrafos-navegadores 
Giovanni e Sebastián Caboto (pai e filho), inseriram a coordenada longitude. 
Alonso de Santa Cruz (1507-1567) autor do Livro de las Longitudes tornou 

lendária a obtenção deste parâmetro da declinação do Sol como inspiração 
divina de Giovanni Caboto (1450-1499), após o rumo às Américas, ao serviço 
de Inglaterra, antes de estar ao serviço dos Reis Católicos. Sebastiano Caboto 
(1484-1557) fez navegação costeira nas Américas, hoje dita cabotagem, e 
publicou trabalhos do pai (hoje perdidos), restando um Mapa-mundi de 1544 
na Biblioteca Nacional de Paris. É crivel que Duarte Pacheco Pereira tivesse 
contactos com Giovanni Caboto para determinar a (conveniente) longitude/
léguas no Tratado de Tordesilhas.

Quando a Escola de Alexandria produziu a Esfera Armilar (Eratóstenes, 276/194 
a.C.), com cálculo da circunferência da Terra e distância ao Sol, já a Arte de 
Navegar era geometrizada nos Mares como se traçavam vias, urbes e templos, 
onde os pontos MEDIOLANUM eram centros geodésico-telúricos, linhas geo-
magnéticas, cruzadas, ou não, com vórtices luno-solares. Se algumas Pirâmides 
estavam orientadas por constelações, os rumos naúticos nocturnos obedeciam 
às mesmas leis de observação, tendo os povos do Oriente já bússola e sabedoria 
nas migrações das faunas marítimas, ventos, correntes e os MEDIOLANA dos 
MARES eram, também, associados à vulcanologia submarina.

A perseguição a homens de saberes, escolas e heresias, fez ocultar muito 
do Conhecimento do Mundo Antigo, relevando-se a sua transmissão oral, 
destruindo-se, também, muitas bibliotecas. 

Um exemplo: no dia 8 MAIO 2016, dia em que coincidiram, no Centro Geodésico 
de Portugal, a efemérides Dia Ascensão (Lua Nova) e Dia São Miguel 
(alinhamentos dos Santuários na Europa), este MEDIOLANUM MELRIÇA 
(próximo de Vila de Rei), ou MILRIÇA, ou MIL RAIOS, em dia ventoso e de chuva, 
foi palco de um cerimonial ancestral que afastou nuvens e intempérie, fazendo 
brilhar o Sol, findo o qual tudo retomou o cenário anterior, reagindo o vórtice 
às magnetizações humanas. Este meridiano é geratriz das SERRAS GERÊZ-
CABREIRA, SANTA COMBA DÃO, MELRIÇA, CASA BRANCA, CAMPOS DE 
OURIQUE e BOLIQUEIME (arrasado em 1755), atraindo, por exemplo, energias 
eólicas intempestivas, como nos grandes incêndios de 2017 e tempestade 
LESLIE (13OUT2018) pelo largo corredor do Paralelo CENTRAL, hidrografia do 
Rio Mondego, vindo dos Montes de Hermes/Hermínios.

A meteorologia, assente só na vertente científica, sem complemento de saberes 
de vórtices e linhas magnéticas da Terra, de nada serve para SISTEMAS DE 
ALERTAS atempados de rumos de ventos e tempestades, desculpando-se 
erros com imprevisiabildades (Leslie), quando navios de Armadas, face ao 
perigo da guerra electrónica, fazem treinos com instrumentos e cálculos dos 
Descobrimentos.

A obcecação de viaturas eléctricas (70000 milhões-euros em pontos-recarga 
portugueses) com abandono-corrosão do lítio das baterias, vai motivar mais 
anomalias terrestres, pois este mineral (transformado) serve não só para 
bombas nucleares e hidrogénio (trítio) como para trato de doenças bipolares, 
causando infertilidades de procriação (glândulas endócrinas) e anomalia 
EBSTEIN (dosagem lítio em gravidez), ainda que similar (estudos prosseguem) 
ao síndrome Wolff-Parkinson-White, outra desregulação de impulsos humanos 
eléctricos. Com maioria não eléctrica de 100 000 navios (sem iates e frotas 
de pesca), milhares de aviões (civis e guerra), gasto agrícola de 100 Litros 
combustível/hectare (iate médio 900L/hora e 1 porta-contentores Ásia-Europa 
10 000 Ton), iremos despoluir ou poluir mais, alterando rotas magnéticas de 
tempestades (mais atração de asteróides) e migrações da faunas marítimo-
terrestres, a morrerem já pelo «desnorte» de ecolocações e poluições de terras 
e mares?

Fernão de Magalhães e a viagem de circum-navegação
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L’incendie de Notre-Dame et la destruction 
de l’Europe chrétienne

par Guy Millière
Traduction du texte original: The Burning of Notre Dame and the Destruction of 

Christian Europe

Une heure à peine après que les flammes aient commencé à s’élever au-dessus 
de Notre-Dame - à un moment où personne ne pouvait donner une explication 
- les autorités françaises se sont empressées de dire que l’incendie était un 
«accident» et que «l’hypothèse d’un acte criminel avait été exclue.» Ces propos 
ressemblaient aux déclarations officielles faites par le gouvernement français 
après chacun des attentats perpétrés en France au cours de la dernière décennie.
L’incendie de Notre-Dame a également eu lieu à un moment où les attaques 
contre des églises en France et en Europe se multiplient. Plus de 800 églises ont 
été vandalisées en France en 2018.

Les églises en France sont vides. Le nombre de prêtres est en baisse et les prêtres 
en activité en France sont soit très âgés, soit africains ou latino-américains. La 
religion dominante en France est maintenant l’islam. Chaque année, des églises 
sont démolies pour laisser la place à des parkings ou à des centres commerciaux. 
Des mosquées sont construites partout, et elles sont pleines.

L’incendie qui a détruit une grande partie de la cathédrale Notre-Dame au cœur 
de Paris est une tragédie irréparable. Même si la cathédrale est reconstruite, elle 
ne sera plus jamais ce qu’elle était auparavant. (Photo de Veronique de Viguerie 
/ Getty Images)

L’incendie qui a détruit une grande partie de la cathédrale Notre-Dame au cœur 
de Paris est une tragédie irréparable. Même si la cathédrale est reconstruite, 
elle ne sera plus jamais ce qu’elle était auparavant. Les vitraux et les principaux 
éléments architecturaux ont été gravement endommagés, et la charpente en 
chêne totalement détruite. La flèche qui s’élevait de la cathédrale était une œuvre 
d’art unique. Elle avait été dessinée par l’architecte qui a restauré l’édifice au 
XIXe siècle, Eugène Viollet-le-Duc, qui avait fondé son travail sur des documents 
du XIIe siècle.

En supplément de l’incendie, l’eau nécessaire pour éteindre les flammes a 
pénétré dans le calcaire des murs et de la façade et l’a affaibli, et rendu friable. 
La toiture a disparu: la nef, le transept et le choeur sont maintenant en plein air, 
vulnérables aux intempéries. Ils ne peuvent même pas être protégés avant que la 
structure n’ait été examinée de manière approfondie, une tâche qui prendra des 
semaines. Trois éléments cruciaux de la structure (le pignon du transept nord, 
le pignon situé entre les deux tours et la voûte) sont au bord de l’effondrement.
Notre Dame a plus de 800 ans. Elle a survécu aux turbulences du Moyen Âge, au 
règne de la Terreur pendant la Révolution française, à deux guerres mondiales 
et à l’occupation nazie de Paris. Elle n’a pas survécu à ce que la France est en 
train de devenir au 21ème siècle.

La cause de l’incendie a été attribuée à «un accident», «un court-circuit» et, plus 
récemment, à «un problème informatique».

Si l’incendie était vraiment un accident, il est en réalité presque impossible 
d’expliquer comment celui-ci a pu s’enclencher. Benjamin Mouton, ancien 
architecte en chef de Notre-Dame, a expliqué que les règles étaient extrêmement 
strictes, et qu’aucun câble ou appareil électrique ni aucune source de chaleur 

ne pouvaient être placés dans les combles. Il a ajouté qu’un système d’alarme 
extrêmement sophistiqué était en place. L’entreprise qui a installé l’échafaudage 
n’a pas utilisé de soudure et est spécialisée dans ce type de travail. L’incendie 
s’est déclaré plus d’une heure après le départ des ouvriers, et aucun d’entre 
eux n’était présent. Il s’est propagé si rapidement que les pompiers qui se sont 
précipités sur les lieux dès qu’ils ont pu y arriver en ont été choqués. Rémi 
Fromont, l’architecte en chef des monuments historiques français a déclaré: 
«L’incendie ne pouvait pas naitre de l’un des élément présents à l’endroit où il a 
démarré. Une charge calorifique est nécessaire pour déclencher un tel désastre».

Une enquête longue, difficile et complexe va être menée.

La possibilité que l’incendie soit le résultat d’un acte criminel ne peut être 
écartée. Une heure à peine après que les flammes aient commencé à s’élever 
au-dessus de Notre-Dame - à un moment où personne ne pouvait donner une 
explication - les autorités françaises se sont empressées pour dire que l’incendie 
était un «accident» et que «l’hypothèse d’un acte criminel avait été exclue. « 
Ces propos ressemblaient aux déclarations officielles faites par le gouvernement 
français après chacun des attentats perpétrés en France au cours de la dernière 
décennie.

En novembre 2015, le soir du massacre du Bataclan à Paris, au cours duquel 
des djihadistes ont assassiné 90 personnes, le ministère français de l’Intérieur a 
déclaré que le gouvernement ne savait rien, si ce n’est qu’une fusillade était en 
cours. La vérité n’a commencé à se faire jour qu’après que l’Etat islamique ait 
revendiqué la responsabilité du crime.

À Nice, après l›attaque au camion, en juillet 2016, le gouvernement français 
a insisté pendant plusieurs jours pour dire que le terroriste qui a écrasé 86 
personnes était un «homme souffrant de dépression nerveuse».

En 2018, l’assassin de Sarah Halimi, qui récitait des versets du Coran tout en 
torturant sa victime, a été déclaré «perturbé mentalement», et placé en détention 
dans un établissement psychiatrique immédiatement après son arrestation. 
Il ne sera probablement jamais jugé. Le 8 avril, Alain Finkielkraut et 38 autres 
intellectuels ont publié un texte disant que le meurtrier ne devait pas échapper à 
la justice. Le texte n’a eu aucun effet.

L’incendie de Notre-Dame a eu lieu moins de trois ans après qu’un «commando» 
composé de femmes djihadistes ait tenté de détruire la cathédrale en faisant 
exploser des bouteilles de gaz. Trois jours avant l’incendie, le 12 avril dernier, la 
chef du commando, Ines Madani, une jeune française convertie à l’islam, a été 
condamnée à huit ans de prison pour avoir créé un groupe terroriste affilié à l’État 
islamique.

L’incendie de Notre-Dame a également eu lieu à un moment où les attaques 
contre des églises en France et en Europe se multiplient. Plus de 800 églises 
ont été vandalisées en France en 2018. Nombre d’entre elles ont subi de graves 
dégâts: statues décapitées, tabernacles brisés, excréments jetés sur les murs. 
Dans plusieurs d’entre elles, des feux ont été allumés. Le 5 mars, la basilique 
Saint-Denis, où sont enterrés tous les rois de France, sauf trois, a été dégradée 
par un réfugié pakistanais. Plusieurs vitraux ont été brisés et l’orgue de la 
basilique, trésor national construit entre 1834 et 1841, a été endommagé et en 
partie détruit. Douze jours plus tard, le 17 mars, un incendie s’est déclaré à Saint 
Sulpice, la plus grande église de Paris, causant de graves dégâts. Après des 
jours de silence, la police a finalement admis qu’il s’agissait d’un acte criminel.

Depuis des mois, des organisations djihadistes publient des déclarations appelant 
à la destruction d’églises et de monuments chrétiens en Europe. Notre Dame 
a été designée à plusieurs reprises comme cible primordiale. Malgré tout, la 
cathédrale n’était pas bien protégée. En novembre dernier, de jeunes hommes, 
entrés de nuit dans la cathédrale, ont grimpé sur le toit de l’édifice et ont tourné 
une vidéo qu’ils ont ensuite diffusée sur YouTube.

Au moment de l’incendie, des personnes portant des noms musulmans ont posté 
sur les médias sociaux - Twitter, Facebook, le site Web d’Al Jazeera - de nombreux 
messages exprimant la joie de voir détruit un important symbole chrétien. Hafsa 
Askar, une immigrante d’origine marocaine et une vice-présidente de l’Union 
nationale des étudiants de France (UNEF), l’une des principales organisations 
étudiantes françaises, a publié un tweet qui disait: «Les gens pleurent sur de 
petits morceaux de bois ... c’est une illusion de petits blancs».

Le Président français Emmanuel Macron, qui n’a pas dit un mot sur les attaques 
de la basilique de Saint-Denis ou de l’église Saint-Sulpice, s’est rendu à Notre-
Dame le soir de l’incendie et a déclaré: «Notre-Dame, c’est notre histoire, notre 
littérature, notre imaginaire». Il a totalement laissé de côté la dimension religieuse 
de la cathédrale.

Le soir suivant, il a dit que Notre-Dame serait reconstruite dans cinq ans: ce fut une 
déclaration audacieuse. De nombreux commentateurs ont considéré ses paroles 
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comme dictées par sa volonté désespérée d’essayer de regagner la confiance 
des Français après cinq mois de manifestations, d’émeutes et de destructions 
résultant de son incapacité à gérer le soulèvement des «Gilets jaunes». (Le 16 
mars, une grande partie des Champs-Élysées a été saccagée par des émeutiers; 
les réparations ont à peine commencé.) Tous les experts s’accordent pour dire 
qu’il faudra certainement plus de cinq ans pour reconstruire Notre Dame.

Macron a étrangement ajouté que la cathédrale serait «plus belle» qu’avant - 
comme si un monument gravement endommagé pouvait être plus beau après 
sa restauration. Macron a poursuivi en disant que la reconstruction pourrait 
être un «geste architectural contemporain». La remarque a suscité l’inquiétude, 
voire la panique, chez les défenseurs des monuments historiques, qui craignent 
maintenant qu’il veuille ajouter des éléments architecturaux modernes à un 
joyau de l’architecture gothique. Une fois encore, il a totalement laissé de côté la 
dimension religieuse de la cathédrale.

L’attitude de Macron n’est pas surprenante. Depuis qu’il est devenu président, 
il s’est tenu à l’écart de toute cérémonie chrétienne. La plupart des Présidents 
qui l’ont précédé ont fait de même. La France est un pays où règne une laïcité 
dogmatique. Un dirigeant politique qui ose se dire chrétien est immédiatement 
critiqué par les médias et ne peut que nuire à sa carrière politique. Nathalie 
Loiseau - ancienne directrice de l’École nationale d’administration et tête de 
liste du parti créé par Macron, «La République en marche «, pour les élections 
européennes de mai 2019 - est récemment allée à la messe, ce qui a conduit à un 
débat dans les médias sur la question de savoir si sa présence à une cérémonie 
religieuse dans une église était un «problème».

Les résultats de la laïcité française sont visibles. Le christianisme a été presque 
complètement éliminé de la vie publique dans le pays. Les églises en France sont 
vides. Le nombre de prêtres est en baisse et les prêtres en activité en France 
sont soit très âgés, soit africains ou latino-américains. La religion dominante en 
France est maintenant l’islam. Chaque année, des églises sont démolies pour 
laisser la place à des parkings ou à des centres commerciaux. Des mosquées 
sont construites partout, et elles sont pleines. Des imams radicaux font du 
prosélytisme. L’assassinat, il y a trois ans, de Jacques Hamel, un prêtre âgé de 
85 ans égorgé par deux islamistes alors qu’il disait la messe dans une église où 
seulement cinq personnes (dont trois vieilles religieuses) étaient présentes, est 
un signe éloquent.

En 1905, le parlement français a adopté une loi stipulant la confiscation de tous 
les biens de l’Église catholique en France. Les églises et les cathédrales sont 
devenues la propriété de l’État. Depuis lors, les gouvernements successifs ont 
dépensé très peu d’argent pour les entretenir. Les églises qui n’ont pas été 
vandalisées sont en mauvais état, et la plupart des cathédrales ne sont pas 
en meilleur état. Avant même l’incendie dévastateur qui vient de se produire, 
l’archidiocèse de Paris avait déclaré qu’il ne pouvait «pas se permettre de faire 
toutes les réparations» dont Notre Dame aurait besoin, «qui étaient évaluées à 
185 millions de dollars». Selon CBS News, dans un rapport du 20 mars 2018 :
«Le gouvernement français, propriétaire de la cathédrale, a promis environ 50 
millions de dollars pour la prochaine décennie, ce qui laisse une facture de 135 
millions de dollars. Pour obtenir le reste, Michel Picaud, Président des amis de 
Notre-Dame de Paris a lancé une levée de fonds en France et outre-Atlantique.

«Nous savons que les Américains sont riches, alors nous allons dans les endroits 
où nous pensons pouvoir trouver de l’argent pour contribuer à la restauration de 
la cathédrale», a-t-il déclaré.»

Le soir de l’incendie, des centaines de Français se sont rassemblés devant 
la cathédrale en flammes pour chanter des psaumes et prier. Ils ont semblé 
comprendre qu’ils perdaient quelque chose de précieux.

Le gouvernement français a décidé de collecter des dons de particuliers, 
d’entreprises et d’organisations pour mener la reconstruction. Plus d’un milliard 
d’euros ont été rassemblés. Des milliardaires français ont promis de grosses 
sommes: la famille Pinault (les principaux propriétaires du conglomérat de 
distribution Kering) a offert 100 millions d’euros, la famille Arnault (les propriétaires 
de LVMH, la plus grande société de luxe au monde ), 200 millions d’euros, la 
famille Bettencourt (propriétaires de l’Oréal), elle aussi 200 millions. Beaucoup 
de gens de gauche en France ont immédiatement déclaré que les familles riches 
avaient trop d’argent et que ces sommes seraient mieux utilisés pour aider les 
pauvres que pour s’occuper de vieilles pierres.

Pendant des années, le cœur de Paris portera les terribles cicatrices d’un feu qui 
a dévasté bien plus qu’une cathédrale. L’incendie de Notre Dame a détruit une 
partie essentielle de ce qui reste de l’âme presque perdue de la France et un 
témoignage concret de ce que la France pouvait accomplir lorsque les Français 
croyaient en quelque chose de plus grand que leur propre existence.

Certains espèrent que la vue de la cathédrale détruite incitera de nombreux 
Français à suivre l’exemple de ceux qui ont prié le soir de l’incendie. Michel 

Aupetit, archevêque de Paris, a déclaré le 17 avril, deux jours après la catastrophe 
qu’il était convaincu que la France connaîtrait un «réveil spirituel».

D’autres, moins optimistes, voient dans les cendres de la cathédrale un symbole 
de la destruction du christianisme en France. L’historien de l’art, Jean Clair, a 
écrit qu’il voyait dans la destruction de Notre-Dame un signe supplémentaire 
d’une «décadence irréversible» de la France et de l’effondrement final des 
racines judéo-chrétiennes de l’Europe.

Un éditorialiste américain, Dennis Prager, a noté:

«Le caractère symbolique de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, l’édifice le 
plus célèbre de la civilisation occidentale, l’emblème et l’icone du christianisme 
occidental, est flagrant.

«C’est comme si Dieu lui-même voulait nous avertir de la manière la plus 
évidente que le christianisme occidental est en flammes - et avec lui la civilisation 
occidentale.»

Un autre auteur américain, Rod Dreher, a souligné:

«Cette catastrophe à Paris est un signe pour tous les Chrétiens, et un signe 
aussi pour tous les Occidentaux, en particulier ceux qui méprisent la civilisation 
qui a construit ce grand temple pour son dieu sur une île de la Seine où des 
rites religieux ont été célébrée depuis les jours de la Rome païenne. C’est le 
signe de ce que nous perdons et de ce que nous ne retrouverons pas si nous ne 
changeons pas de cap immédiatement.»

Pour le moment, rien n’indique que la France et l’Europe occidentale vont 
changer de cap.
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Beira - tragédia anunciada
A cidade da Beira encontra-se construída ao nível do mar, o que exigiu a 
edificação entre 1960 e 1962 do gigantesco sistema de “Drenagem e Saneamento 
da Cidade da Beira e da Região Suburbana” (com a construção de estações 
elevatórias, valas de drenagem, etc.), coordenado pelo Eng.º Celestino da Costa 
e constituído por uma elite de engenheiros (Carlos Quintanilha Góis, Manuel 
Neto Valente, Maria Emília Carvalho, Alberto Campilho Gomes, Jaime Simões 
Cordeiro).

Por outro lado, a gestão municipal da Beira, a partir da 2.ª metade dos anos 
50 do séc. passado, era a vários títulos, exemplar: adopção de planos de 
pormenor (por ex. Macúti/Estoril), de planos de urbanização, de na área central 
da cidade apenas os arquitectos poderem assinar projectos, seguindo-se as 
áreas onde já assinavam engenheiros, e depois na periferia da cidade, agentes 
técnicos e desenhadores, os processos camarários exigirem obrigatoriamente 
uma minuciosa descrição dos trabalhos e materiais a utilizar e, finalmente, a 
existência de um “Conselho Estratégico” formado por arquitectos (Paulo Melo 
Sampaio, João Garizo do Carmo, Bernardino Ramalhete, Naia Marques do 
GAUD - Gabinete de Arquitectura, Urbanismo e Design, à data de 1974 o maior 
gabinete de arquitectura de todo o espaço português, e que com as obras 
criadas, nomeadamente na Beira, foram considerados como os percussores da 
arquitectura modernista portuguesa) e engenheiros que tudo supervisionavam.
Sucede, que depois da independência, para além da falta de investimento e de 
manutenção nestas infraestruturas – a que não foi alheio o facto de a Beira ter 
sido preterida pelo partido que governa Moçambique desde a independência 
(FRELIMO), porque sempre foi conotada como o centro da oposição (RENAMO 
E MDM) – acentuou-se na periferia da cidade a proliferação de bairros de 
construções precárias e desordenadas, com a destruição do cordão protector 
dos mangais (Bué-Maria, Savana, Nhaugau, Régulo Luís, Rio Maria, etc.) em 
redor de todo o perímetro suburbano da cidade, o estúpido fecho do Chiveve (que 
mais não é do que um braço do mar, criando mais uma zona de cheia no coração 
da urbe), e a inexistência de novos sistemas de saneamento e drenagem.

Junte-se a isto, a desflorestação predatória que tem vindo a ser feita pelos 
chineses em conluio com os governantes moçambicanos, com a consequente 
erosão dos solos numa região (Sofala) caracterizada por uma planície ampla e 
plana com muitos rios com grandes deltas (Pungué, Búzi), e propensa, por isso 
mesmo, a leitos de cheias. 

São estas causas que estão na origem da actual tragédia ocorrida na Beira e 
na província de Sofala, e não os ciclones – as províncias centrais de Sofala 
e Zambézia, sempre foram as mais propensas a cheias e ciclones, havendo 
registos de ciclones tropicais nas mesmas desde 1956 (em média 6 a cada 16 
anos) – pelo que a actual catástrofe ocorrida na cidade da Beira era desde há 
muito pré-anunciada, e cujo primeiro aviso já havia sido dado em 2000.

Por isso, causa-me impressão que passados mais de 40 anos sobre a 
independência das antigas colónias, em que a responsabilidade da governação 
pertence por inteiro aos seus legítimos representantes, intelectuais tão 
inteligentes como Vasco Pulido Valente ou José Eduardo Água Lusa (Público, 
23/03/2019) possam tecer afirmações tais como “a miséria em que deixámos 
aquele lastimável país” ou “Portugal não faz o favor de ajudar Moçambique. 
Portugal tem a obrigação de reparar os danos que causou”.

Bem mais sensatas e sábias me parecem a recentíssima declaração do 
Presidente de Angola “Não temos ressentidmento do colonialismo português”, 
ou a do seu Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel 
Nunes Júnior que afirmou muito recentemente: “Para nós que estudamos 
a história económica de Angola, sabemos que nos tempos mais áureos da 
economia angolana, em que a produção nacional era realmente algo bastante 
forte – estamos a referir ao que o professor Dilolua denominava o último ano 
normal do colonialismo português em 1973 – tínhamos níveis de produção 
já com algum significado e havia um sistema de comércio também bastante 
estabelecido, lubrificado e que funcionava, e que deve ser usado como exemplo 
para os dias de hoje”.

Afirmações, estas que, no fundo, traduzem o reconhecimento de que se os 
dirigentes africanos tivessem seguido no pós-independência algumas das 
políticas públicas que o colonialismo português desenvolveu e deixou nas ex-
colónias, tragédias como a da Beira nunca teriam acontecido.

PS: Infelizmente a elite dos arquitectos e engenheiros mencionados (à excepção 
do Arqt.º Naia Marques) já não é viva, porque muito teriam a ensinar sobre uma 
futura (?) reconstrução da Beira.

Carlos Antunes

S  R CONSULADO-GERAL DE PORTUGAL
Montreal

Á ATENÇÃO DE TODOS OS DIRIGENTES ASSOCIATIVOS, MEMBROS DAS
ASSOCIAÇÕES/CLUBES E COMUNIDADE PORTUGUESA DE MONTREAL

O Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís 
Carneiro, efectuará uma Visita de Trabalho a Montreal nos dias 2 e 3 de Maio 
de 2019.

Está previsto um encontro com todos os Membros da nossa Comunidade no 
salão Nobre da Missão de Santa Cruz no dia 2 de Maio de 2019, às 19h00 
conforme o programa que segue abaixo.

Assim, o Consulado-Geral de Portugal em Montreal apela a todas as portugue-
sas e todos os portugueses e luso-descendentes que participem activamente 
neste Encontro com o Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portu-
guesas que estará acompanhado pelo nosso Embaixador no Canadá, Dr. João 
da Câmara.

PROGRAMA

17h30 - Visita à Missão de Sanra Cruz e Escola Portuguesa de Montreal

- Descerramento de uma placa comemorativa da visita de S.Exc. o SECP
- Encontro com os Professores de Português e Responsáveis da Missão

18h00 - Encontro alargado com a Comunidade Portuguesa, o Conselheiro 
das Comunidades Portuguesas e os Presidentes das Associações Portu-
guesa de Montreal: «Diálogos com a Comunidade».(Local Missão de Santa 
Cruz/Salão Nobre)

- «Porto de Honra» com a Comunidade Portuguesa (Local:Salão Nobre)

- Partida para o «Clube Portugal de Montreal»

- Declarações à Comunicação Social Portuguesa (Local: Clube Portugal 
de Montreal)

20h00 - Jantar em honra de S.Exa o SECP no «Clube Portugal de Montreal».
Toda a Comunidade é convidada a participar neste jantar. Para reservar mesa e 
efectuar o respectivo pagamento, contactar o Senhor António Moreira (antonio-
moreira@hotmail.ca ou 514-294-6244)

Montreal, 23 de Abril de 2019

2020 boul. Robert Bourassa 2425 - Montreal (Quebec) H3A 2A5 - Canada
Tel: (514) 499-0359 - Fax: (514) 499-0366 - e-mail: Consulado.Montreal@mne.pt
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Novas matrículas automóveis
– um sistema com mais vantagens do que o já anunciado

ALBERTO RIBEIRO SOARES
Coronel do Exército, reformado

Há poucos meses surgiu a notícia de que estaria para breve a introdução de 
um novo sistema de matrículas para os semoventes (automóveis e motociclos), 
visto o actual estar a ficar esgotado. As novas matrículas iriam diferir das 
actuais (três conjuntos de dois signos, com duas letras e quatro algarismos), 
passando a ter quatro letras e dois algarismos; sendo que iria ser também 
utilizado o alfabeto completo, com 26 letras, incluindo K, W e Y.

Não temos conhecimento de ter sido publicada legislação sobre o assunto (ou 
de qualquer estudo em que se tenha baseado), mas valerá a pena discutir a 
validade da hipótese posta a circular, por duas razões: o actual sistema está 
ainda longe de estar esgotado (segundo a IMT, ainda tem meio milhão de 
matrículas para utilizar) e, em nosso entender, as novas matrículas sugeridas 
não são a melhor solução para o futuro.

Sistema ainda longe do fim De facto, depois do inicial sistema de séries 
(baseado na correspondência entre o conjunto numérico central e o ano de 
registo; vigorou 24 anos, ultrapassado pelo crescimento do parque automóvel 
nacional; para melhor esclarecimento consultar artigos do autor no Guia de 
Automóvel nº 7, Nov. 1985, e nº 21, Jan. 1987, e Anuário do Guia do Automóvel, 
1986), em 1937 foi criado o modelo ainda em vigor que, com alterações, durou 
até 1992 (Abril) com as letras à esquerda (35 anos), de 1992 a 2005 (Maio) 
letras à direita (13 anos) e, desde então, letras ao meio (outros 13 anos, até 
fins de 2018 e continua).

Neste sistema, cada conjunto de letras pode gerar dez mil matrículas (em rigor 
9.999, de 00-01 a 99-99); pelo que, a serem utilizadas as 529 combinações 
(em rigor matemático seria “arranjos”, para mais fácil entendimento mantemos 
combinações) das 23 letras do alfabeto e, retiradas as de uso exclusivo (Corpo 
Diplomático, Forças Armadas e outros), em cada posição das letras terão sido 
criadas mais de 5,2 milhões de matrículas, o que representou uma média anual 
de cerca de 400 mil, nos últimos 26 anos.

Considerando apenas 23 letras, faltam ainda as combinações começadas por 
X e Z (XA/XZ e ZA/ZZ), geradoras de cerca de 460 mil matrículas, suficientes 
para as necessidades de 2019. Mas nada impede que comecem já a ser 
utilizadas as letras K (já utilizadas matrículas KA a KF nas viaturas chegadas 
com a descolonização, entre 1975 e cerca de 1997), W e Y (por exemplo, WA 
a WZ, AW a ZW) o que daria lugar a mais 150 combinações (KG a KZ, 20; AK 
a ZK, WA a WZ,AW a ZW; YA a YZ, AY a ZY, 26 cada), geradoras de quase 1,5 
milhões de matrículas, suficientes para mais três anos.

Análise do novo sistema

O sistema ainda em vigor foi bem planeado, pois é extremamente simples e 
tem potencialidades que o tornam muito prático, bastante flexível e ajustável às 
necessidades, daí a sua longevidade, mais de 80 anos.

A hipotética solução de quatro letras e dois algarismos tem vários inconvenientes.

O primeiro é a questão da memorização das matrículas, o que não é dispiciendo 
em caso de conflitos de trânsito; é muito mais fácil decorar números – apenas 
10 algarismos, muitas vezes agrupáveis (onze, cinquenta) – do que letras (26); 
de facto, é diferente fixar uma matrícula do tipo 34-FV-95 do que, por exemplo, 
ML-47-UH.

Outro diz respeito à colocação do conjunto numérico como separador dos 
conjuntos de letras e, por isso, inadequado noutra posição que não ao centro, 
já que as quatro letras seguidas (antes ou depois dos números) seriam ainda 
de mais difícil memorização.

Um terceiro é o ritmo de geração de matrículas, uma vez que cada conjunto de 
quatro letras contém apenas 99 matrículas, o que iria acontecer numa semana, 
ou ainda menos. Por isso, apesar de haver 456.976 combinações possíveis de 
quatro letras, elas gerariam pouco mais de 45,2 milhões de matrículas.

Hipóteses para o futuro
Pelo que atrás foi dito, é desejável que qualquer sistema tenha mais algarismos 
do que letras. Assim, até se poderia manter o modelo actual, voltando as letras 
para o lado esquerdo. Sucede que ainda há veículos em circulação desse 
período, o que daria lugar a confusões; situação que se agravaria quando 
as letras passassem para a direita ou para o meio. A utilização de cores e 

tamanhos diferentes na base poderia minimizar esses riscos, mas a melhor 
solução será mesmo escolher um sistema diferente.

Com sete símbolos, há exemplos de matrículas com duas letras e cinco 
algarismos (nos Estados Unidos) com variadas posições: duas letras, seguidas 
dos cinco algarismos; dois algarismos, duas letras, três algarismos; e outras 
variantes.

Com um número base de 676 combinações de letras e 99.999 de algarismos 
(67,6 milhões de matrículas), as diversas variantes permitiriam potenciar 
números bastante superiores, sendo que a memorização de tantos algarismos 
se tornaria sempre difícil.

Com os mesmos sete símbolos, a utilização de três letras e quatro algarismos 
é a mais frequente, como verificámos com a maioria dos países de que vimos 
automóveis nas nossas estradas.

Exemplos de matrículas que observámos: 1 UPS-774 (Bélgica); 1656 CMD 
(Espanha); UNZ 3572 (Grã-Bretanha); WL 2496 K (Polónia). Também, por fotos 
recentes, o Brasil DMX 5107; e ainda Angola e Moçambique, que mantiveram o 
sistema herdado dos tempos coloniais, AAY-49-61 e MBA-09-36, por exemplo. 
Todos eles com três letras e quatro algarismos.

A excepção é a França – BF-943-AC – com os mesmos sete símbolos, mas 
com utilização de três algarismos, em vez dos dois preconizados para Portugal.

Por alguma razão este modelo é o mais generalizado: é simples, semelhante 
aos anteriores nos diferentes países, fácil de memorizar e muito flexível, visto o 
número de combinações possíveis ser susceptível de utilização durante vários 
séculos.

De facto, as 17.576 combinações de três letras (das 26 do novo alfabeto) com 
as 9.999 de algarismos dão origem a mais de 175 milhões de matrículas (em 
rigor, 175,76 milhões), em cada posição das letras (esquerda, direita e centro).

Uma proposta simples e exequível
Parece, pois, que será possível adoptar um sistema com mais vantagens do 
que aquele que foi noticiado como estando já decidido para substituir o actual. 
Com pelomenos um ano para ser estudada uma solução diferente, adiantamos 
outras sugestões.

1 Com uma inicial fixa (o A, por ex.), as outras 25 letras do alfabeto 
combinariam 625 vezes entre si e, com as 9.999 combinações de algarismos, 
gerariam 6,25 milhões de matrículas (em rigor, 6,249375 milhões), suficientes 
para um mínimo de 12 anos; com as restantes letras como inicial, o sistema 
daria para 312 anos em cada posição do conjunto de letras (total 936 anos...).

2 Sugere-se também que sejam diferentes as três letras de cada matrícula: 
por exemplo, não haver AAA nem AAB, ACA, ADD, etc.; mas podendo haver 
ABC e ACB, AHM e AMH, por exemplo, o que reduziria o número total de 
matrículas, mas não de forma muito significativa.

3 Se entendido dar um cunho diferente da inicial, poderia começar pela letra 
P (e depois as restantes de P-O-R-T-U-G-A-L), o que daria para cerca de 100 
anos em cada posição das letras (total 300 anos...).

4 Fora do sistema seriam se utilizar as siglas das Forças Armadas (ARM ou 
MAR, EXE, FAP), GNR, PSP e outras especiais (corpo diplomático, etc.).

Seria estimulante que fosse aberto um debate sobre este assunto, eventualmente 
com recolhade mais dados e outras sugestões exequíveis. ■
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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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Colaboração especial

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

FOMOS MÃES, MULHERES, NAMORADAS, AMIGAS…..
MADRINHAS DE GUERRA QUE LEVARAM A ESPERANÇA E 
FORÇA AO MEIO DO MATO E A SITUAÇÕES DE GUERRA.

Também eu fui madrinha de guerra, pois, como muitas outras mulheres, 
vimos os nossos namorados, maridos, irmãos, amigos, partirem para uma 
guerra que se prolongou por anos, e tentando com linhas simples enviar 
palavras de conforto, notícias do continente, relatos que os fizessem sentir-
se unidos aos que ficaram no continente à sua espera, que não estavam 
esquecidos, e palavras de ânimo e esperança….num futuro próximo, que 
para muitos nunca chegou.

Como o serviço era gratuito havia assiduidade na correspondência e 
tinha sido criada uma corrente entre as mulheres no sentido de manter 
este apoio emocional, escrevendo em nome de muitas que não o sabiam 
fazer ou se o sabiam não tinham palavras para expressar por escrito o que 
sentiam na alma.

No dia 11 de Junho próximo e inserida na comemorações do XXVI 
ENCONTRO NACIONAL DE COMBATENTES, terá lugar no Museu do 
Combatente, Forte do Bom Sucesso, uma conferência sobre o Serviço 
Postal Militar (SPM) na guerra do Ultramar.

O SPM  esteve instalado no Forte do Bom Sucesso na Guerra do Ultramar 
e teve um papel de relevo na preparação e distribuição de todo o correio 
que seguia para os combatentes, elo de ligação entre eles e a família, com 
o objectivo de lhes amenizar a vida e levar algum alento.

Em memória dos que trabalharam no Forte do Bom Sucesso para que o 
SPM fosse uma realidade viva, existem 4 placas comemorativas.

- 2º SARGENTO JOÃO FEITEIRO – MORTO EM SERVIÇO NA R.M.A. EM 25-
02-   1965
- 2º SARGENTO JOSE M. LUIS FALECIDO EM SERVIÇO NA R.M.M. EM 28-
12-1970
- 1º SARGENTO JOSÉ R.P. LOURENÇO FALECIDO EM SERVIÇO NA R.M.A. 
EM 05-08-1974
- HOMENAGEM AO FUNDADOR DO SERVIÇO POSTAL MILITAR TENENTE 
CORONEL ERNESTO L. D. TAPADAS FALECIDO EM 18-12-1979 NO 20º 
ANIVERSÁRIO DO SPM 1981

E as homenagens continuam ano após ano junto ao Monumento aos 
Combatentes do Ultramar.

isabel martins mkt museu do combatente 28 de Fevereiro de 2019
fotos im mkt museu do combatente

DOS AEROGRAMAS NA GUERRA DO ULTRAMAR
Texto Isabel Martins. Museu do Combatente

Ilustração do ex-fur. milº Rocha de Sousa
Batalhão de Caç. 158/Angola
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“ O Correio durante a Guerra do Ultramar”
Do Coronel José Aparício

Com a deslocação para África de grandes efectivos militares a partir de 1961, 
as Forças Armadas Portuguesas foram confrontadas com a necessidade óbvia 
de fazer chegar “O Correio” a todos os locais onde estivessem estacionadas 
unidades militares.

Naturalmente, a grande maioria das forças do exército encontrava-se dispersa 
no mato em grandes áreas, onde não havia estações dos correios normais, 
muitas vezes em locais isolados e inóspitos, alguns de muito difícil acesso.

Do antecedente o Exército Português tinha a experiência vivida na Flandres 
durante a 1ª Grande Guerra, quando foi criado, aprovado, e posto em execução 
o “Regulamento do Serviço Postal do Corpo Expedicionário Português - CEP” 
que serviu as tropas portuguesas em França em 1917 e 1918.

No final dos anos 50 início da década de 60, houve necessidade de tornar 
operacional a Chefia do Serviço Postal da Divisão quando o Exército constituiu 
e tornou operacional a divisão “Nuno Álvares” integrada no SHAPE. O activar 
deste serviço nas grandes manobras que então ocorriam durante todo o mês 
de Setembro em Santa Margarida, e que envolviam cerca de 10,000 militares, 
aconteceu nas manobras de 1960. Para exercer as funções de chefia desse 
serviço postal, o Estado Maior do Exército requisitou aos serviços dos Correios 
um seu funcionário qualificado que graduou em Capitão, e que desempenhou 
com toda a eficiência a sua missão. Terminadas as manobras este quadro dos 
CTT regressou à sua anterior situação.

Quando em 23Jun61 foi decidido criar um serviço de correios militar, o general 
Câmara Pina, Chefe do Estado Maior do Exército, requisitou de novo aos CTT o 
mesmo funcionário a quem, depois de graduar de novo em capitão, encarregou 
expressamente de organizar e pôr em funcionamento um Serviço Postal Militar 
no Ultramar.

Nasceu assim o Serviço Postal Militar (SPM) tendo sido o seu primeiro responsável 
e Chefe do Serviço o capitão miliciano graduado ERNESTO LOURENÇO DIAS 
TAPADAS, que até ao fim desenvolveu um trabalho notabilíssimo.

Aproveitando a experiência adquirida pelo Exército português na 1ª Grande 
Guerra, adaptou o que achou por conveniente, percebeu rapidamente todo a 
problemática envolvente, e estabeleceu o seu plano de acção eliminando com 
muita habilidade e diplomacia todas as dificuldades que foram surgindo com os 
2 colossos monopolistas, que eram os CTT Continentais e os CTTU do Ultramar, 
e também com os serviços de Alfandega metropolitanos e ultramarinos.

A definição dos códigos de endereços foi a tarefa imediata a que a Chefia do 
SPM se dedicou e que se tornou determinante para o lançamento do serviço.

Esses códigos eram constituídos por 4 dígitos, dos quais os primeiros 3 definiam 
a unidade militar, e o ultimo a província ultramarina. Assim, inicialmente o digito 1 
correspondia à Índia, o 2 a S Tomé, o 3 a Macau, o 4 a Moçambique, o 5 a Timor, 
o 6 a Angola, o 7 a Cabo Verde, o 8 à Guiné, e o 9 à Metrópole.

Devido ao cada vez maior número de unidades em Africa, o critério inicial teve 
de ser rapidamente alterado, e a atribuição dos IP (indicativos postais) passou 
a ser feita, pelo EME para as unidades mobilizadas no continente, e pelos 
respectivos Comandantes Militares nos diferentes territórios para as unidades 

SPM
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ali organizadas, mantendo-se sempre o ultimo digito definidor do território de 
destino.

Um problema entretanto surgido foi com os navios da Armada que quando saíam 
das suas localizações iniciais, e navegavam para outros territórios, e de e para 
a metrópole, recebiam a correspondência com atraso. Para resolver o problema, 
o 4º digito 1, que inicialmente dizia respeito a Índia, passou a ser atribuído aos 
navios da Armada, em substituição dos dígitos recebidos inicialmente conforme 
os locais onde se encontravam

Após algum tempo, a atribuição de todos os IP foi atribuída à Chefia do SPM.

Entretanto em Agosto de 1961, depois de difíceis e complicadas reuniões entre 
o Secretariado Geral da Defesa Nacional , a Administração Geral dos Correios, 
Telégrafos e Telefones (CTT) e os Correios Telégrafos e Telefones do Ultramar 
(CTTU), foi aprovado o célebre “aerograma”, considerado um impresso-carta, 
isento de porte e de sobretaxa aérea, e que era constituído por 1 folha de papel 
com o peso máximo de 3 gramas, dobrável em 2 ou 4 partes, mas de forma que 
as suas dimensões depois da dobragem não excedessem os limites máximos de 
150x105 mms, e mínimos de 100x70 mms.

As regras estabelecidas para o endereço a colocar em toda a correspondência a 
enviar para as unidades expedicionárias obrigavam a que dele apenas constasse 
o nome, posto, e número e o indicativo de SPM atribuído.

A organização geral do SPM consistia numa Chefia em Lisboa, pelo menos uma 
Estação Postal Principal em cada território, e dentro destes tantas Estações 
Postais Secundarias quantas as que se revelaram necessárias face ao respectivo 
movimento postal, e ao numero de PMCs (Posto Militar de Correio), cada um 
destes apoiando até 2500 homens. No fim da cadeia, havia em cada unidade 
um (EDPU) Encarregado da Delegação Postal da Unidade normalmente o(s) 
cabo(s) escriturário(s) da(s) unidade(s), que recebiam formação especifica para 
essas funções.

Em 21Jul61 entrou em funcionamento em Luanda a Estação Postal Militar 
Principal nº 6, menos de um mês depois da criação do SPM! Quando se iniciaram 
as hostilidades na Guine e em Moçambique já ali se encontrava completamente 
operacional o SPM.

O SPM foi um serviço totalmente constituído por milicianos, nele tendo servido 
202 oficiais e 504 sargentos. O seu quadro foi constituído inicialmente apenas 
por funcionários dos CTT e CTTU, graduados em oficiais e sargentos conforme 
a sua posição hierárquica nos seus serviços. A partir de 1966 o recrutamento 
passou a fazer-se entre oficiais e sargentos milicianos da metrópole a quem 
era dado um curso específico no Centro de Instrução do SPM no Forte do Bom 
Sucesso em Lisboa.

O serviço prestado pelo SPM foi notável. Muito para além dos números 
impressionantes de milhões de aerogramas, cartas, encomendas, vales do 
correio e valores declarados, por eles tratados e enviados; durante os anos de 
guerra a expedição média diária foi de 10 toneladas de correio(!!!) para um total 
transportado de 21 mil toneladas.

É que nunca falhou, mesmo nos locais mais perigosos difíceis e isolados, e os 
prazos médios entre a expedição e a recepção eram mínimos.

Só quem ali viveu esses tempos pode testemunhar o alvoroço e a alegria da 
chegada do correio, o conforto e ajuda que todos sentíamos pelas noticias da 
família e dos amigos.

O SPM foi extinto em 10 de Julho de 1981, cessando toda a sua actividade em 
31 de Dezembro de 1981.

Com a discrição com que iniciaram os seus trabalhos, assim os terminaram, 
como se nada de especial tivessem feito, naturalmente sem reconhecimento 
público assinalável.

O SPM que escolheu como divisa do seu guião “A vida por uma mensagem” bem 
a honrou até ao fim.

Ao Capitão Miliciano ERNESTO TAPADAS, e a todos os que integraram o SPM 
durante toda a sua existência, é devida uma enorme gratidão por milhões de 
portugueses; por todos os que, de 1961 a 1975, serviram na Índia, em Africa, 
em Macau e em Timor, e também por todas as suas famílias que em Portugal 
mitigavam as saudades e as suas angústias com as noticias dos seus filhos tão 
longe.

Os que estiveram na guerra nunca os esquecem!

Nota:
A informação relevante acima descrita foi retirada do livro “Historia do Serviço 
Postal Militar” de Eduardo Barreiros e Luís Barreiros, ISBN 972-9119-65-1”

Alexandre Gonçalves
Furriel Miliciano
2ª Companhia de Comandos
SPM 8344

R.Mesquita
Furriel Milº
CIC
SPM 4486
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