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A tempo e a desmodo                  
       

 Por Henrique Raposo
HENRIQUE RAPOSO               

Memória do futuro

A série “Chernobyl” é uma lente extraordinária sobre a neurose política conhecida 
por marxismo. Como dizia Orwell, a negação absoluta da realidade através da 
linguagem era a grande marca do marxismo. “Chernobyl” ilustra essa novilíngua, 
que acaba por criar uma atmosfera enlouquecida, surreal, quase inverosímil. Os 
leitores, sobretudo os mais novos, podem e devem perguntar: como é que foi 
possível criar um sistema político assim? Como é que se chegou àquele ponto em 
que até uma catástrofe nuclear era mascarada com palavras e jargões? Como é 
que o marxismo, que falhou em tudo, que só criava ditaduras sanguinárias, tinha 
aquele efeito sobre as pessoas, sobretudo intelectuais?

Na resposta, não há nada como seguir um autor que continua por traduzir no 
único país europeu onde o marxismo ainda tem lastro. O país é Portugal. O 
autor é Leszek Kolakowski. Tal como Czeslaw Milosz (finalmente traduzido em 
Portugal pela Cavalo de Ferro), Leszek Kolakowski foi um intelectual polaco que 
estudou a sério o marxismo e que viveu debaixo dos regimes marxistas. Marxistas 
ocidentais como E.P. Thompson e Hobsbawn elogiam os regimes marxistas 
a partir do conforto da sua democracia capitalista ocidental e, ainda por cima, 
tinham o descaramento de desautorizar intelectuais como Kolakowski e Milosz, 
que sofreram na pele o marxismo. Contra a onda desse marxismo “ocidental” 
dominante nas faculdades “ocidentais”, Kolakowski dizia que o marxismo era 
um inimigo poderoso não devido à questão das classes (tema relevante mas 
não novo), não devido às previsões sobre o fim do capitalismo (que falharam por 
completo), mas sim devido à sua fusão entre História e religiosidade: o marxista 
via-se como um deus ex machina; pensava que tinha na mão o mapa do futuro.

Quem é que pode dizer que isto não é tentador?

O marxista olhava para o futuro e via memória. Qual cartomante infalível da 
História, falava do nosso futuro colectivo como se estivesse a falar de uma 
memória de infância já vivida. Nessa memória do futuro, um desastre como 
Chernobyl não existia, era “impossível”, da mesma forma que é impossível 
vencermos a lei da gravidade. O marxista tinha assim a superioridade paternalista 
do visitante do futuro que vem educar os “indígenas” do presente. Ao dominar 
o futuro desta forma, o intelectual marxista não falava para o poder, ele era o 
poder, um poder sem contraditório e que exigia a punição imediata de quem o 
desafiasse. 

Trump en Corée du Nord, les images d’un 
jour « historique »
Lors d’un sommet lancé à l’improviste, Trump a fait ce que jamais aucun président 
américain n’avait fait avant lui : fouler le sol nord-coréen.

 Source AFP| Le Point.fr

 « C’est un grand jour pour le monde », a déclaré Donald Trump.

Le président américain Donald Trump est entré à pied en Corée du Nord dimanche, 
pour quelques pas historiques avec le dirigeant de ce pays, Kim Jong-un. Le chef 
de la Maison-Blanche a franchi la limite qui marque la séparation entre les deux 
Corées dans le village de Panmunjom, où a été signé l’armistice de 1953. Jamais 
aucun président américain avant lui n’avait foulé le sol de la Corée du Nord. « 
C’est un grand jour pour le monde. Cela signifie que nous voulons mettre un 
terme à un passé fâcheux et essayer de créer un avenir nouveau », a déclaré 
Donald Trump. Kim, de son côté, espère « surmonter les barrières » grâce à sa 
relation avec le locataire de la Maison-Blanche.
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O antigo Presidente da República 
defende uma reforma do sistema 
eleitoral e da Administração Pública, 
que está “colonizada” pelos partidos 
do arco de poder

 
Por Miguel Santos Carrapatoso

Foi um diagnóstico muito pessimista, mas “realista”, aquele que Ramalho 
Eanes deixou numa conferência organizada pela SEDES - Associação 
para o Desenvolvimento Económico, em Lisboa. Para o antigo Presidente 
da República, Portugal enfrenta uma “crise” que atravessa as principais 
dimensões sociais do país, da política à Administração, passando pelas 
Forças Armadas e pela própria sociedade civil. Não uma crise de regime, 
como defendeu há semanas Marcelo Rebelo de Sousa, mas sobretudo 
de “uma crise de representação” que coloca em causa a própria 
democracia.
“Quando a moral pública se fragiliza” abre-se “porta à demagogia, 
corrupção e justicialismo”, argumentou Eanes. “E é isso que ameaça 
acontecer, pela culpa das instituições políticas, mas também da 
sociedade civil. Não há uma crise da democracia, nem do regime, mas há 
uma crise de representação política. Muitos dos eleitores não se sentem 
representados pelos partidos políticos”. Para Eanes, há uma “epidemia 
de corrupção que grassa pela sociedade” e para a qual também concorre 
uma “cultura de complacência” generalizada.

Sem nunca relativizar o papel que a sociedade civil deve ter na 
regeneração das instituições, o general não deixou de apontar o dedo 
aos partidos e aos eleitos. “Os partidos políticos são consabidamente 
imprescindíveis. No entanto, enquanto organização, pouco mudaram”, 
notou, falando num “encastelamento” que tem sido “perversamente 
mantido” por um sistema eleitoral fechado, em que um “eleito é mais um 
delegado dos partidos políticos do que um representante do eleitor”.

É esse encastelamento que tolda a forma como se organizam a 
Administração Pública, e as empresas públicas, que tem sido, acusou 
o antigo Presidente, “colonizada partidariamente”, afastando os “mais 
competentes” e “desmobilizando os melhores quadros”. “Os critérios do 
saber, da competência e do mérito foram, por vezes, [substituídos] pela 
fidelidade partidária”.

Depois da perda progressiva da autonomia económica e financeira, em 
grande parte pela forma como foi conduzido o processo de integração 
europeia, Portugal, apontou Eanes, conheceu anos de “delapidação de 
recursos públicos” sem que pareça existir, ainda hoje, um verdadeiro 
“desígnio nacional”. “A situação pode não ser drasticamente crítica, mas 
merece enorme preocupação. Mas uma possível nova crise internacional 
pode transformar-se numa grande ameaça. É certo que o país muito 
mudou e para melhor. Mas muito mais terá de melhorar para que o 
Estado se mostre capaz de cumprir as suas funções”, argumentou.

Numa intervenção de mais de uma hora, Eanes insistiu na necessidade 
de o país se unir em torno de um “projecto mobilizador” e de investimento 
em áreas estratégicas como a “Justiça – que atravessa uma preocupante 
e pública crise - Saúde, a Administração Pública, a Educação, os 
Transportes, a Segurança Social” e, claro, as Forças Armadas, a quem 
o antigo Presidente dedicou largos minutos. “É reconhecido que bem 
não vão as Forças Armadas. Preocupante é também a atenção dedicada 
pelo poder político. Desde 1974, assiste-se à perda significativa da 
autonomia das Forças Armadas. Impunha-se que o poder político 
definisse claramente uma missão para as Forças Armadas.”

Já perto do final da conferência, e quando desafiado por um membro 
da plateia a juntar-se e a liderar um projecto político, Eanes afastou 
esse cenário. “[Entendo que o país] deve ser reformado com a prata 
da casa, com os partidos existentes e outros que eventualmente 
venham merecer a adesão dos portugueses. Não é na minha idade 
que posso assumir essa responsabilidade. Os homens da minha idade 
devem ajudar as formações partidárias existentes a assumirem as suas 
responsabilidades”, rematou.

Entre as brumas da memória...
Henrique Lopes de Mendonça criou há cerca de 130 anos o nosso Hino 
Nacional que, à partida, era uma canção de exaltação ao portuguesismo, 
ao amor à Pátria, seus Valores e Deveres de garantir a sua perenidade. 
Tudo que hoje nos faz falta. Aquilo que praticamente já não se ensina nas 
escolas primárias. Ora, é do berço que deve sair a formação da criança. 
Aproveitando, quando necessário, para educar os pais. Porque hoje, os 
marxismos difundidos pelos camaradas com assento na Assembleia da 
República e outros seus acólitos dispersos por entre uma população que 
se procura um destino e uma presença no meio internacional, rejeitam 
qualquer alusão à identidade histórica dos portugueses pretendendo 
mesmo, alterar páginas da História Pátria, em nome de reconstituições 
fantasiosas e sem qualquer ponta de credibilidade.

Dizem que são alterações modernistas das páginas “bolorentas” da História 
que há centenas de anos guardam e defendem  da inveja de outros povos, 
(e de falsos portugueses), que procuram humilhar-nos, escravisar-nos, em 
nome de repreensíveis ideias modernas anti-nacionais.

Elas são, todavia, a razão de ser do português. O passado — que o leva às 
suas raízes — quem sou e donde venho, e a vontade de serrar fileiras em 
defesa da Pátria e de todos quantos a ela se identificam. E Portugal não 
pode morrer!!! Livremo-nos desse crime à Humanidade!

É assim, de entre as brumas da memória, que surgem as ideias a seguir, 
sem arrogâncias, antes com humildade, mas com orgulho na defesa dos 
seus concidadãos, sob todos os ângulos e Tradições. Na continuação do 
poema escrito por Henrique Lopes de Mendonça, “A Portuguesa”— surgida 
na sequência do Ultimato inglês para abandonar-mos o projecto do “Mapa 
Côr-de-Rosa”, de Capelo e Ivens, unindo Angola a Moçambique por via 
terrestre,  apenas se guardou a primeira parte para o utilizar como Hino, e 
na segunda, a seguir ao segundo refrain de  “...marchar, marchar”, o autor 
— qual visionário excepcional — escreveu: “Saudai o Sol que desponta / 
Sobre um ridente porvir / Seja o eco duma afronta / O sinal de ressurgir / 
Raios dessa aurora forte / São como beijos de mãe / Que nos guardam, nos 
sustêm / Contra as injúrias da sorte”, para na oitava seguinte acrescentar :
“Brade a Europa à terra inteira / Portugal não pereceu” .

Sobre as injúrias da sorte, há as que nos são feitas por estrangeiros 
européistas e aquelas, mais miseráveis que estas, finamente criadas por 
portugueses ambiciosos e sem escrúpulos, os quais se juntam em grande 
camarilha, numa cambada, numa corja, para isolados ou em conjunto, 
destroçarem a economia nacional, roubando o erário público, exigindo 
depois inúmeros e inultrapassáveis sacrifícios à população, e agora 
circularem alegremente fazendo palestras ou contestando a Justiça que 
cada vez mais, se mostra tendenciosa e parcial. Naturalmente que tais 
personagens, perderam a memória, “esquecendo” factos importantes 
supra necessários para o deslindar da verdade.

Apetece perguntar: para quando o julgamento de Sócrates? Acabarão por 
o condecorar com a Torre e Espada? Estarão a preparar o cenário para 
uma candidatura à Presidência?

E de todos os outros que deviam ser presos e andam a brincar com a 
Justiça? (Mesmo se folclórica, Justiça assim deve ser chamada).

O que acontece com Joe Barardo? Foi adulado, colocado nos píncaros 
por primeiros-ministros, ministros de vários calibres, enaltecido pelo povo. 
Agora, parece que caiu a pique. No entanto, Bancos e Caixa andam a 
tentar fazer-lhe um processo para tentarem recuperar algum dinheirito das 
centenas de milhões que lhe concederam... é mesmo a sério?

Há dias, descobriram um buraco nas contas do autódromo do Estoril... 
Serve a quê? A pagar horas extraordinárias a investigadores e pessoal 
superior dos Tribunais? Com o tempo passado antes da “descoberta” não 
haverá muita gente com memória suficiente para se lembrar dos porquês...

Mais um caso a prescrever. E, vira o disco...

E que fazer com o português Miguel que sob a capa de uma suposta 
OSBL, (ONG’s) trafica falsos migrantes nos mares da Tunísia e Líbia, 
para receber pagamentos chorudos por cada indivíduo que ilegalmente 
transporta?

Antigamente fazia-se tráfico negreiro, agora é o tráfico de “refugiados”....
só que, sofrendo, como os portugueses e europeus, de alzheimer...estão 
prontos a receber mais uma comenda, por entre as brumas da memória.

Raul Mesquita
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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 Presidente da Direcção Nacional
           José Lobo do Amaral
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HOLOCAUSTO 
Alberto Carlos de Liz Teixeira Branquinho 
Falou-se, fala-se e falar-se-à sempre sobre Aristides de Sousa Mendes, o 
homem que, para salvar 30.000 inocentes, desobedeceu a Salazar e por ele 
foi perseguido, história que já conhecemos.  Mas outros, tiveram uma acção 
semelhante...

Vamos falar hoje de Alberto Carlos de Liz Teixeira Branquinho,  diplomata 
português que em 1944, enquanto Encarregado de Negócios em Budapeste 
salvou cerca de 1.000 judeus do holocausto.

Alberto Carlos de Liz Teixeira 
Branquinho nascido em 
Portugal em 1902, falecido em 
1973, frequentou o Colégio 
Militar, licenciou-se em Ciências 
Económicas e Financeiras 
em Lisboa e ingressou na 
diplomacia em 1930, tendo 
exercido a sua função em 
Pequim, Xangai e Rio de 
Janeiro, entre outros.

Em Março de 1944 as tropas 
alemãs ocupam a Hungria, 
instalando um novo Governo. 

As perseguições aos judeus 
intensificam-se dando-sei 
nício a confisco de bens, uso 
obrigatório da estrela amarela e 
encerramento em guetos.  Nessa 
altura, diplomatas dos países 
neutros, como Portugal, Espanha, 
Suécia, Suíça  e o Vaticano , 
começaram a acolher milhares 

de judeus perseguidos. No dia 23 de Abril de 1944, respondendo a um pedido dos 
aliados para reduzir o nível de representação diplomática em Budapeste, Salazar 
chama o Embaixador  português que lá estava e substitui-o pelo o Encarregado de 
Negócios, Teixeira Branquinho, que obteve de Salazar a autorização para atribuir 
passaportes portugueses a judeus húngaros, que provassem ter tido nos últimos 
anos “quaisquer espécie de relações morais, intelectuais ou comerciais com Portugal 
ou com o Brasil” (país que Portugal representava diplomaticamente).

Ao todo, com autorização de Salazar, Branquinho emitiu cerca de 1.000 
documentos de protecção, dos quais 700 passaportes provisórios sem indicação 
de nacionalidade portuguesa, confor-
me exigência de Salazar para que, 
mais tarde, a não pudessem reclamar.

Em 2011, quase 70 anos passados 
sobre os actos heroicos de 1944, as 
autoridades húngaras homenagearam 
a acção de Branquinho,  descerrando 
uma placa com o seu nome e o de 
Sampaio Garrido. A placa foi colocada 
na parede exterior do antigo Grand 
Hotel Dunapalota-Ritz, onde então se 
localizava a Legação Portuguesa.

Um memorial que recorda o Holo-
causto, foi também eregido em 
Budapeste , nas traseiras da Sinagoga 
Dohány, junto à Árvore da Vida, 
prestando homenagem a todos 
aqueles que ajudaram a salvar Judeus.

Numa das pedras está gravado o nome 
do diplomata português, Carlos de Liz-
Teixeira Branquinho, juntamente com 
o de outros diplomatas.

Salvar 1000 vidas é obra, mesmo com a aprovação de Salazar, mas salvar 
30 000 contra a opinião do mesmo é outra coisa. É por isso que se falará sempre 
mais e com enorme respeito de Aristides de Sousa Mendes.

Sampaio Garrido

Em defesa da História

JOÃO RODRIGUES CABRILHO 
EM VILA VIÇOSA
Já esquecida a polémica levantada meses atrás por 
espanhóis de Palma del Rio (Córdoba), – analisada 
anteriormente neste jornal – que pretenderam deslocar 
a naturalidade do navegador João Rodrigues Cabrilho 
descobridor da Costa da Califórnia para aquela localidade 
espanhola, quando as provas históricas sobre o seu 
nascimento apontam para Lapela, freguesia de Cabril 
do concelho de Montalegre, (1) o título desta crónica faz 
supor que outra terra reivindica a naturalidade de Cabrilho. 
À frente apresento a explicação. 
Já conhecia Vila Viçosa.

De passagem. Apenas. Desse tempo, longínquo, retenho as imagens do mármore 
a marcar presença na paisagem natural e patrimonial; da Praça da República 
– sala de visitas da vila; e do castelo sobranceiro à referida praça. O meu 
conhecimento sobre o património histórico da vila fora adquirido teoricamente. 
Necessitava de proceder à confirmação “in loco”. Impelido por esse desejo e 
aproveitando o tempo primaveril que se fazia sentir, decidi visitar a “vila branca” 
alentejana. Quatro dias serão suficientes – pensei.

Vila Viçosa é um concelho relativamente pequeno. Possui apenas quatro freguesias 
e pouco mais de 8.000 habitantes. Todavia, destaca-se pelo rico património 
histórico, cultural e natural. D. Afonso III outorgou-lhe foral em 1270. Na última 
década do século XIII D. Dinis mandou edificar um castelo cuja traça medieval se 
manteve até ao século XVI enquanto residência dos Duques de Bragança.

Posteriormente foi reestruturado mormente na época das Guerras da Restauração. 
Sobressai no interior da fortaleza o “Solar da Padroeira de Portugal” – igreja 
de Nossa Senhora da Conceição – que substituiu a ermida de Santa Maria do 
Castelo mandada erguer por D. Nuno Álvares Pereira, primeiro donatário da vila. 
A imagem de Nossa Senhora da Conceição do altar da capela-mor, em pedra 
de ançã, terá sido mandada executar em Inglaterra pelo Condestável. De realçar 
numa vitrina de uma das paredes laterais o estandarte em seda com as armas 
nacionais que “preserva a memória da vitória na Batalha de Montes Claros”, na 
qual os portugueses levaram de vencida os espanhóis e se desenrolou ali bem 
perto embora já em terreno do vizinho concelho de Borba.

Ainda, no interior do recinto amuralhado, destaco o conjunto das casas aninhadas, 
que nos dão uma imagem de como seria a pequena vila antes de se espraiar 
para o exterior das muralhas. O Paço Ducal mandado edificar pelo 4º duque 
de Bragança nos primórdios do século XVI apresenta uma fachada com 110 
metros de comprimento totalmente revestida a mármore. É de visita obrigatória. 
Também o convento das Chagas de Cristo. Adaptado a pousada em 1997, foi 
considerado um dos conventos mais prósperos e opulentos do país por recolher 
as jovens da melhor nobreza do reino que ingressavam na vida monástica, 
ficando conhecido pelo mosteiro das freiras ricas. Tem a particularidade de ser 
o último convento a fechar as portas depois de extintas as ordens religiosas. A 
última freira faleceu em 1905. Na igreja adjacente classificada de monumento 
nacional destaque para a cobertura de azulejos polícromos do século XVII. 
Lamentavelmente encontra-se fechada ao público. Nem os utentes da pousada 
a que o convento deu lugar podem usufruir de uma visita. Coisas da Fundação 
da Casa de Bragança – disseram-me.

Outros monumentos a reter nesta 
“vila museu”: Convento e Igreja dos 
Agostinhos com fundação em 1267 
no reinado de D. Afonso III; Igreja de 
São João Evangelista edificada na 
terceira década do século XVII para 
acolher o colégio jesuíta de São João 
Evangelista; Santuário da Nossa 
Senhora da Lapa templo barroco do 
século XVIII; Igreja e convento dos 
Capuchos outro templo barroco do 
século XVIII, dentre outras igrejas e 
capelas.

Vila Viçosa sabe enaltecer os filhos 
que se destacaram em diferentes 
áreas. No terreiro em frente do Paço 
Ducal a estátua equestre de D. João 
IV honra o rei Restaurador fundador 
da Dinastia de Bragança. Passando 
à Praça da República observámos 

Por João Soares Tavares
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a estátua dedicada a Florbela Espanca poetisa calipolense autora das obras: 
“Livro de Mágoas”, “Livro de Soror Saudade”, Charneca em Flor” e outros. Mais 
além o monumento evocativo de Bento de Jesus Caraça, cidadão empenhado, 
cientista e professor catedrático, esforçado lutador contra a ditadura salazarista 
que lhe originou a demissão da Universidade. Também se observa uma gravura 
recordando Henrique Pousão considerado o mais inovador pintor português da 
segunda metade do século XIX. Morreu precocemente com apenas 25 anos. 
Obras suas poderão ser apreciadas no Museu Nacional de Soares dos Reis 
no Porto. De assinalar os muitos museus existentes nesta vila alentejana: 
Museu Agrícola e Etnográfico, Museu do Estanho, Casa Museu Bento de Jesus 
Caraça, Museu de Arte Sacra, Museu de Caça, Museu de Arqueologia e Museu 
do Mármore. Pelo valor cultural todos merecem uma visita. Para não usurpar 
excessivo espaço no jornal e, por razões pertinentes justificadas a seguir vou 
apenas referir-me ao Museu do Mármore. Inicialmente hesitei se deveria ou não 
lhe fazer uma visita. O saber não ocupa lugar, mas perante as informações de 
que dispunha, os outros museus da vila revelavam-se mais atractivos aos meus 
interesses. Aproveitando algum tempo livre lá fui. Ainda bem… A guia percorrendo 
as diferentes salas e bancadas con-
seguiu de uma forma simples e 
objectiva fornecer informação sobre 
as diferentes fases desde a actividade 
extractiva do mármore até à obtenção 
do produto final.

Quando entrei na última sala onde 
estavam expostas esculturas da 
autoria de artistas locais estremeci 
perante o insólito. À minha frente, 
junto de uma parede, encontravase 
uma estátua exactamente igual nas 
dimensões e na cor à estátua em 
honra de João Rodrigues Cabrilho 
edificada em San Diego da Califórnia. 
Como veio aqui parar esta estátua 
desconhecida igual à escultura que vi e 
fotografei naquela cidade californiana, 
e reproduzi na biografia que assinei 
sobre o descobridor da Costa da 
Califórnia?

Raptaram a estátua – pensei. Não seria 
a primeira vez conforme já explanei 
em trabalhos editoriais  Segundo 
a investigação realizada no século passado sobretudo em documentação do 
“Cabrillo National Monument” de San Diego e registei nomeadamente no meu 
livro “João Rodrigues Cabrilho um Homem do Barroso?”, a produção da estátua 
do navegador foi confiada ao escultor Charters de Almeida e resultou da oferta 
de uma senhora norte-americana (Mrs. Marion Reupsch). Concluída, a escultura 
deixou Portugal a bordo da corveta da Marinha “João Coutinho” em 28 de Janeiro 
de1988, aportou em San Diego em 26 de Fevereiro desse ano, e foi substituir 
uma estátua anterior já corroída pelos agentes atmosféricos, essa, oferta do 
governo português ao Estado da Califórnia em 1939 obra da responsabilidade do 
escultor Álvaro de Brée. Perante a minha perplexidade a simpática guia serenou-

me. Aquela “estátua” existente no 
Museu do Mármore de Vila Viçosa é o 
molde original proveniente dos U.S.A., 
fabricado com uma mistura de gesso 
e lã de vidro que serviu para elaborar 
com as mesmas medidas aestátua de 
San Diego.

A referida estátua foi esculpida a 
partir de um bloco de calcário com 
17 toneladas tendo ficado com as 
dimensões de 4,27m X 1,20m X 
0,92m, e foi obra do escultor César 
Mário Carvalho Valério já falecido, 
natural de Vila Viçosa que aos 13 anos 
iniciou a actividade como aprendiz 
de canteiro e rapidamente revelou a 
sua habilidade em trabalhar a pedra. 
Conforme informação do Museu, 
Charters de Almeida visitou a oficina 
de Carvalho Valério durante a feitura 
da estátua. Foi ele que supervisionou 
a obra, embora aproveitando uma 
frase do filho também escultor com o 
mesmo nome do pai: “são as mãos 
e o coração do artista que criam a 
escultura”.

Durante 30 anos aquela “estátua” 
ficou esquecida numa dependência 
da oficina de Carvalho Valério. O seu 
filho com quem tive oportunidade de 
falar dois dias depois da minha visita 
ao Museu informou-me que em 2017 
teve a ideia, na minha perspectiva 
feliz, de a doar ao Museu do Mármore 
preservando-a de uma eventual 
destruição. Lá está há perto de 2 
anos, embora passe despercebida a 
quem visita o museu mais preocupado 
em conhecer “as componentes 
científica/geológica e tecnológica da 
transformação do mármore”. Oxalá 
permaneça por muitos anos e que 
sirva para alertar os visitantes sobre 
o Homem notável natural de uma 
pequena aldeia barrosã simbolizado 
naquela “estátua”, cuja vida e obra é 
tão pouco conhecida dos portugueses.

Pessoalmente foi uma agradável 
surpresa este reencontro com João 
Rodrigues Cabrilho. Não resisti e 
pousei ao seu lado numa fotografia 
para memória futura.

Concluindo: Presentemente existem 
três estátuas em honra do navegador 
português: uma em San Diego 
(Califórnia), outra em Montalegre e 
esta no Museu do Mármore de Vila 
Viçosa.

Os quatro dias de Vila Viçosa chegaram 
ao fim. Já pertencem ao meu mundo 
das boas recordações nomeadamente 
o reencontro inesperado com João 
Rodrigues Cabrilho. Todavia, “não há 
bela sem senão”. De regresso à minha 
terra recordo a casa onde nasceu e 
viveu Florbela Espanca. Com vidros 
das portas e janelas partidos, ameaça 
ruína. Se não lhe acudirem perecerá 
em breve tempo.

Enquanto o carro desliza pela    campina 
alentejana numa estrada emoldurada 
por campos floridos de papoilas resplan-
decentes, evoco a poetisa caracterizada 
pelos temas do sofrimento, da solidão, 
do desencanto aliados a uma imensa 
ternura, a poetisa de “Charneca em Flor”: 

“Ó minha terra na planície rasa, Branca 
de sol e cal e de luar, Minha terra que 
nunca viu o mar Onde tenho o meu pão 
e a minha casa…” 

(João Soares Tavares escreve de 
acordo com a anterior ortografia)

NOTAS:

(1) Os mais cépticos relativamente 
à nacionalidade portuguesa de João Rodrigues Cabrilho deverão ler as provas 
históricas apresentadas nomeadamente nos trabalhos jornalísticos: “João Rodri-gues 
Cabrilho português ou espanhol?” em “Ecos de Barroso” de 05.11.2018; “Notícias de 
Barroso de 07.11.2018; “Diário do Minho” de 09.01.2019, da autoria do signatário 
desta crónica.
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Há um século:

O Tratado de Paz de Versalhes e as 
suas ilusões
 
A 28 de Junho de 1919, na Galeria dos Espelhos do Palácio de 
Varsalhes, era assinado o Tratado de Paz que encerrava o capítulo da 
tremenda confrontação guerreira de 1914-18. Pela primeira vez, uma 
guerra europeia terminava com a intervenção determinante de um 
actor não-europeu: os Estados Unidos da América, ali representados 
pelo seu presidente Woodrow Wilson, um democrata algo teórico. Entre 
os “14 pontos” por si anunciados no ano anterior para “pôr ordem” 
nas desavenças entre as potências ocidentais figuravam o fim dos 
pactos secretos, uma resposta favorável mas comedida às aspirações 
nacionais mais efervescentes e uma “sociedade das nações” capaz de 
velar pela paz no continente. Porém, a situação era tremendamente 
difícil e ainda mais incerta do que aquela que hoje julgamos defrontar: 
não só sobre como lidar com os vencidos (para prevenir revanchismos) 
mas também para conciliar os interesses dos vencedores (diversos) e 
dar algum tipo de resposta (reduzindo riscos futuros) às novas “forças 
emergentes” que haviam aproveitado a conjuntura para se alçarem 
no plano internacional. Vejamos abreviadamente cada um destes três 
planos.

Com boas razões, a Alemanha foi considerada responsável, não 
só pelo desencadear da guerra como pelo recurso que fez de certas 
práticas bélicas inovadoras. Se a criminalização do Kaiser (Wilhelm 
II, von Hohenzollern) não pôde ser concretizada, o país foi duramente 
penalizado com o pagamento de indemnizações de guerra que muitas 
vozes logo consideraram excessivas e causadoras de efeitos perversos 
(como se verificou rapidamente). Também sofreu amputações territoriais 
significativas – desde logo o disputado espaço fronteiriço da Alsácia-
Lorena e sob ameaças de outras –, das quais o seu recente império 
colonial foi, na prática, acrescentar-se ao poderio britânico nesse campo, 
e noutros casos serviu para contentar reivindicações neo-nacionais. 
Quanto à prevenção do risco de nova guerra, a ameaça da separação da 
Renânia (margem esquerda do Reno) e da Baviera católica em entidades 
políticas autónomas, o controlo temporário da região carbonífera-
industrial do Ruhr, a desmilitarização de toda a zona ocidental encostada 
à França e à Bélgica e, finalmente, o desmantelamento do seu aparelho 
militar (com drástica redução dos efectivos e sem armas pesadas, 
gases, aviação ou submarinos). Estas medidas, pela sua grandeza, 
foram sentidas pela população e pelas elites germânicas como uma 
vontade de humilhação, sobretudo atribuída ao vizinho francês. O fim 
dos regimes monárquicos não foi imposto porque, tanto na Alemanha 
como na Áustria, na Hungria e na Turquia, forças republicanas internas, 
pré-existentes, tomaram elas próprias a iniciativa de o fazer. Mas o 
império dos Habsburg e o Otomano foram desmembrados: além do 
caso húngaro, os territórios mesclados dos Balcãs foram postos sob 
o poder de um reino da Jugoslávia (assente em Belgrado), ainda que 
iniciativas unilaterais italianas (entre as quais a expedição de voluntários 
de D’Annunzio, logo em 1919) tenham colocado as cidades de Trieste, 
Pola e Fiume (hoje Rijeka, na Croácia) sob o seu controlo; a Turquia 
conseguiu manter a sua reduzida expressão aquém-Bósforo (que lhe 
dava a posição estratégica fundamental de controlo dos Estreitos) mas 
perdeu a Mesopotâmia (rica em petróleo), a Palestina e o Líbano-Síria 
para o domínio económico e militar de ingleses e franceses.

Os nacionalismos emergentes foram satisfeitos nalguns casos, noutros 
não, e por diversas vias. Desde logo, a Polónia (católica e bastante anti-
semita) acedeu a uma independência definitiva embora sempre incerta 
nas suas fronteiras, ameaçadas pelos vizinhos alemães e russos (com 
quem ainda travou combates em 1919). A Checoslováquia, a Finlândia 
e as três pequenas repúblicas bálticas também entraram no “concerto 
das nações”. Em certos casos previam-se referendos locais para decidir 
o destino político dessas populações. Mas os desacertos entre “os 
quatro” (França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália), reduzidos a três 
quando a Itália (que, embora com atraso, ainda apanhara o comboio 
da beligerância) viu desatendidos pelos seus parceiros as ambições 
territoriais que tinha na Ístria e na Dalmácia, foram patentes em muitas 
ocasiões, devido aos respectivos interesses próprios, talvez também aos 
temperamentos dos seus líderes (Clémenceau, Lloyd George e Wilson), 

mas decerto pelas pressões que estes sofriam por parte das forças 
políticas e das opiniões públicas de cada um destes países. (Sujeições 
próprias das democracias…) Houve também ocorrências inesperadas. 
Veja-se o caso da Irlanda: trabalhados por um velho ressentimento 
de vencido histórico, pelas diferenças religiosas e culturais, e por um 
passado recente de miséria e emigração, os irlandeses aproveitaram 
a ocasião para forçar a sua independência. Londres sentiu a revolta 
da Páscoa de 1916 como “a facada nas costas”, quando o país fazia 
um esforço tremendo para enfrentar os “boches” no Continente e no 
Império. Reagiu, enforcando alguns dos rebeldes e assim matando a 
insurreição. Porém, no imediato pós-guerra, apanhou em cheio com a 
unilateral declaração de independência dos eleitos de Dublin (na altura 
em que se gerou um motim das suas tropas estacionadas em Calais) 
e, em seguida, travou uma guerra de guerrilhas contra o IRA que só 
se concluiu em finais de 1921 com a criação do Estado Livre do Eire 
(Irlanda), independente, ficando o norte minoritário onde se agruparam 
os “unionistas” protestantes – o Ulster – a manter a sua integração na 
coroa britânica, situação que se mantém até hoje.

A situação da Rússia-em-revolução também esteve presente nestes 
conciliábulos. Tendo feito “paz separada” com a Alemanha em Brest-
Litovksi logo após o “golpe de Outubro” (com muitas cedências, 
confirmadas pelo Tratado de Rapallo de 1922), o governo dos Sovietes 
não pôde sentar-se à “mesa dos vencedores”. Os aliados chegaram 
mesmo a temer um entendimento militar entre Berlim e Moscovo. De 
facto, enquanto durou a Conferência da Paz e o cessar-fogo era só 
provisório, mantido pela vigência do armistício, a retoma das hostilidades 
por qualquer dos lados foi sempre uma eventualidade presente, apesar 
do deslassar do ânimo alemão mas alertando o marechal Foch, 
comandante supremo das forças aliadas no final do conflito, que, se 
fosse o caso, ele não tinha forças suficientes para penetrar mais fundo 
no país e assumir uma ocupação. Por outro lado, sendo as medidas de 
política interna tomadas por Lénine assustadoras para o sistema liberal 
capitalista que imperava a Ocidente e havendo operações de guerra 
civil entre “vermelhos” e “brancos” em várias zonas do seu território, 
“os três” ponderaram até que ponto poderiam ajudar à queda do poder 
dos bolcheviks. Churchill sugeriu mesmo uma ofensiva militar em força 
contra a Rússia, impossível face ao esgotamento das capacidades 
financeiras, descontinuação das cadeias logísticas e indisponibilidade 
anímica dos soldados (e suas famílias) para mais guerras. Por isso, 
limitaram-se a fornecer algum apoio às forças dos chefes militares 
oposicionistas Yudenich (a norte), Kornilov, Denikine e Wrangel (a 
sul) e Koltchak (na Sibéria, a oriente), tanto mais que em Odessa os 
marinheiros da esquadra francesa para aí enviada se revoltaram contra 
essa intervenção.

Na Hungria separada é proclamada a 21 de Março de 1919 uma república 
soviética presidida por Bela Kun, logo provocando uma reacção armada 
interna que derrubou este frágil regime em finais de Julho, sucedendo-
lhe um regime autoritário sob a forma de uma regência, pelo almirante 
Horthy (mais tarde refugiado no Estoril). Na Checoslováquia, a república 
é proclamada ainda no final de Outubro de 1918, com o moderado 
Masaryck à cabeça, e a independência da Áustria é reconhecida pelo 
Tratado de Saint-Germain-en-Laie no ano seguinte. E na Finlândia 
(anteriormente um grão-ducado autónomo sob tutela dos Romanov), 
após uma sangrenta guerra civil entre “brancos” e “vermelhos” em 1918, 
estabelece-se mais uma república independente.

Finalmente, na Alemanha vencida e desmoralizada, a situação foi-se 
tornando verdadeiramente caótica. Inicialmente, com marinheiros, 
soldados e operários revoltados a exigirem paz imediata e a improvisarem 
“Conselhos” (Rat ou Soviets) locais, são os dirigentes sociais-
democratas do SPD Ebert, Scheidemann e Noske que tomam conta do 
país, obtêm o acordo do Estado-Maior de Hindenburg para restabelecer 
a ordem e conseguem uma deliberação maioritária dos “Conselhos” 
para, em 19 de Janeiro, se realizarem eleições democráticas para uma 
Assembleia Constituinte. Esmagada nos primeiros dias do novo ano uma 
insurreição da extrema-esquerda (espartaquista) e sendo assassinados 
os seus líderes Karl Liebknescht e Rosa Luxemburg, o novo parlamente 
reunido em Weimar, com maioria de centro-esquerda, pôde legislar 
uma constituição moderna (de tipo “semi-presidencial”, uma novidade), 
enfrentar com sucesso um novo levantamento “soviético” na Baviera 
em Abril e, a partir de Maio, tentar minorar os efeitos mais gravosos 
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do projecto de Tratado de Paz que lhes era apresentado pelos 
vencedores. Foi esforço baldado. No dia 19 de Junho, perante 
a divisão do parlamento, o governo Scheidemann demite-se. E 
na base naval de Scapa Flow, nas ilhas a norte da Escócia, 
a esquadra alemã que ali havia sido internada provoca um 
dramático auto-afundamento colectivo, antecipando-se à sua 
entrega aos aliados. Agora com Gustav Bauer como chanceler, 
no dia 23 o parlamento vota finalmente o “sim” e a 28 aquele 
social-democrata apõe em Versalhes a sua assinatura ao 
documento. 

A vida desta República de Weimar será tumultuosa e cheia 
de dificuldades: além de outros amotinamentos, em  Março 
de 1920 enfrenta o putsch de Kapp, direitista; as eleições de 
Junho seguinte manifestam uma certa viragem do eleitorado 
no mesmo sentido; como em Itália, grupos de rufiões provocam 
agressões físicas nas ruas a opositores políticos e alguns 
assassinatos, enquanto Hitler vagueia por Berlim. Em Janeiro 
de 1923, perante as resistências passivas encontradas, tropas 
aliadas ocupam o Ruhr, temendo-se uma nova guerra. Isso não 
acontece mas dispara uma crise monetária de híper-inflacção, 
que o governo conseguirá por fim controlar à custa de um 
brutal desemprego, oferecendo “mão-de-obra” para qualquer 
aventureirismo. E depois de várias tentativas de levantamentos 
insurreccionais de extrema-esquerda (comunista), é a extrema-
direita de Hitler em formação que protagoniza em Março desse 
ano o “putsch da cervejaria” de Munique, que o leva à prisão 
onde escreverá o Mein Kampf, um ácido manifesto anti-liberal e 
anti-judaico. Seguindo o exemplo de Mussolini, começava aqui 
a terrível caminhada para o inferno na Europa.

A Sociedade das Nações, criada em Versalhes (tal como 
a Organização Internacional do Trabalho, para responder 
à “questão operária” evitando novas possíveis revoluções 
sociais), antecessora da ONU, mostrou-se impotente perante as 
gigantescas forças assim desencabrestadas, além de que os 
Estados Unidos acabaram por nunca a ela aderir.  

O marechal Foch foi uma das vozes que, de fora, mais 
pressionou os negociadores de Versalhes no sentido de castigar 
exemplarmente a Alemanha. Mas, perante os termos finais do 
Tratado, comentou desiludido: «não temos um tratado de paz, 
mas um armistício para vinte anos». Infelizmente (embora por 
outros motivos), verificou-se que tinha razão. 

Tudo isto (e muito mais) se passou num curto período de tempo, 
há cem anos. Estamos a voltar a desenterrar velhos fantasmas? 
Ou a tentar reescrever páginas de uma história que julgámos já 
encerrada?

João Freire / Junho 2019

Palais de Versailles 1919

Nicolas Sarkozy, le retour

« Le Point » s’est entretenu avec l’ex-président pour son retour en librairie avec 
« Passions ». « Entre la France et moi, ce ne sera jamais fini. » 

Par Laureline Dupont | Le Point.fr

Non, la politique ne lui manque pas. La « duplicité » des uns (François Fillon) et 
le manque de « souplesse de caractère » des autres (Alain Juppé), non plus. Les 
Français, en revanche… Mais, sept ans après son départ de l’Élysée, alors que 
la droite périclite et qu’Emmanuel Macron finit sa deuxième année de mandat 
abîmé par la crise des Gilets jaunes, Nicolas Sarkozy le jure : « On ne décide 
pas d’être un recours. On ne s’y prépare pas. On ne l’anticipe pas. » Le maître 
de l’improvisation se contente donc de publier un livre intime, dense, piquant 
aussi, sur lequel il travaille depuis la fin de l’été 2018. Dans Passions (éditions de 
l’Observatoire), dont Le Point publie en exclusivité les bonnes feuilles, l’ancien 
président se dévoile avec malice et sans doute plus qu’il ne l’a jamais fait.

De sa décision de s’engager en politique, « absolument instinctive, sans doute 
irrationnelle », et nourrie par son grand-père maternel gaulliste à ses croquis de 
personnalités (Chirac, Balladur, Mitterrand, Veil, Villepin, Juppé, Fillon…) ayant 
émaillé son itinéraire politique, Nicolas Sarkozy semble ne rien oublier de ceux à 
qui il doit un peu, beaucoup… rien du tout.

Macron, « c’est une énigme, je ne sais pas qui il est »

Lorsque nous le rencontrons, jeudi 20 juin, dans ses bureaux de la rue de 
Miromesnil pour réaliser le long entretien que nous publions cette semaine, 
l’ancien chef de l’État, disert, alerte, complète volontiers ses confidences 
imprimées. Ainsi, une question sur François Fillon devient l’occasion de disserter 
sur l’incapacité sarkozyienne de considérer que l’autre est autre. « C’est ma 
faiblesse. J›ai toujours tendance à penser que les autres sont comme moi et 
que je suis comme les autres. C›est un manque d›imagination coupable. Je suis 
toujours surpris quand je découvre que les autres font des choses que je n›avais 
pas anticipées parce que j›en aurais été incapable. »

Son renvoi devant le tribunal correctionnel dans l’affaire des écoutes l’inspire 
également : « Quand on est innocent, ce n’est pas une raison suffisante pour 
ne pas avoir d’ennuis, mais c’est plus confortable que d’avoir quelque chose à 
se reprocher. » Reste, enfin, un personnage à peine effleuré dans le livre qui, 
c’est une certitude, l’intrigue autant qu’il le déroute : Emmanuel Macron. « C’est 
une énigme, je ne sais pas qui il est, soufflera Nicolas Sarkozy à la fin de notre 
entrevue. Je cherche l’authenticité, lui cherche à être aimé. » Il n’ira pas plus loin. 
L’actuel président n’est pas un adversaire. Pas encore.
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OS GANGS DO PODER LOCAL
Tendo como referência um excelente texto publicado na ultima revista «Visão», 
a podridão afecta seriamente o Poder Local.

O escritor e filósofo francês H. de Balzac, escrevia e bem: «O dinheiro só é poder 
quando o temos em quantidades desproporcionadas». 

Neste mesmo estudo da autoria do jornalista Octávio Oliveira, figuras autárquicas 
são mencionadas, perante o espanto de muitos cidadãos, serem constituídos 
arguidos em importantes autarquias do país. No Norte, no Centro e no Sul 
diversos são os crimes que ainda estão em investigação. Sempre acreditei 
no excelente trabalho, que tem vindo a ser feito, pela nossa, muitas vezes 
incompreendida, Policia Judiciaria. Bem Hajam!

Para já existem cerca de sete operações, envolvendo já cerca de 30 presidentes 
autárquicos, presos dois, enquanto outros foram constituídos arguidos ou 
acusados.  

As Leis são claras, todos são inocentes, após sentença de culpa em trânsito em 
julgado. Apenas cito 7 das mais importantes autarquias, cujos  lideres pertencem 
aos mais importantes Partidos Portugueses, que são o PS, o PSD, a CDU, CDS e 
um autarca independente. Camaras envolvidas nestes escândalos  apenas cito 7,  
as de Barcelos, Guarda, Fundão, Lamego, Oliveira de Azeméis, Soure e Castelo 
Branco, foram alguma das autarquias investigadas, onde os presidentes foram 
presos, constituídos arguidos e acusados. Um dos arguidos foi o Presidente da 
Cidade da Guarda, que bem conheço que é Álvaro Amaro. Não fiquei admirado 
porque o conheço há muitos anos. O mesmo Senhor foi eleito recentemente 
como Deputado no Parlamento Europeu. O seu Líder Rangel, afirmou há dias 
que o mesmo Senhor arguido, poderia cumprir o seu mandato em Estrasburgo. 
Como, não sei? Será isto possível num Estado de Direito?

Termino agora referindo que segundo a «Visão» existem 288 processos abertos,  
a Camaras 223,a Juntas de Freguesia, 56 e a Empresas Municipais 9.

Amigos compatriotas, assim está o Poder Local na vossa Pátria.

Finalizo deixando aqui o nome de uma das operações realizadas pela PJ 
«Grande Folia». E eu acrescento «QUE»

Armando Rebelo

LIVROS RECENTEMENTE EDITADOS

1-MAL POR MAL ANTES POMBAL-GUERRA E PAZ
José Jorge Letria desmistifica-nos a figura relevante, mas também odiosa do 1º 
Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mello. É uma obra notável 
onde podemos encontrar respostas, para o actos da vida desta estadista, que 
se poderá considerar, quase um Vice Rei de Portugal. Uma obra a ter na sua 
biblioteca.

2-PENSAR A DEFESA NACIONAL,PENSAR AS FORÇAS ARMADAS-
GRADIVA
Esta obra foi escrita por um dos Oficiais Generais mais conceituados das nossas 
Forças Armadas, que é o General Comando José Luís Pinto Ramalho.
Livro de leitura obrigatória para a classe Castrense, políticos e não só.

3-CRÓNICAS Á VOLTA DO MUNDO-COOLBOOKS
Luís Manuel Silva, é um inveterado viajante que já percorreu as quatro partes 
do mundo. Neste seu titulo Rui Silva, desvenda-nos, em crónicas, as suas 
aventuras, algumas insólitas, que nos fazem pensar e muito, como se vive neste 
Planeta.

4-AS RECEITAS DE CRISTINA MANSO PRETO-PORTO EDITORA
Excelente grafismo e fotos muito boas, ilustram esta obra de grande valor para 
a gastronomia portuguesa. Após fazer alguns destes petiscos saboreie e depois 
me dirá.

FORROBODÓ AUTÁRQUICO

LEMBRETE 12622

O grande forrobodó

Que existe nas autarquias,

Tem um objectivo só:

- Ganhar com as tropelias!..

LEMBRETE 12623

Sustenta o clientelismo,

P’ra segurar o Poder!..

Só assim, o videirismo

Vai conseguindo vencer!..

LEMBRETE 12624

Mas vemos, de vez em quando,

Haverem investigações,

Que lá vão incomodando

Os devotos figurões!...

LEMBRETE 12625

Devotos do «bem comum»!...

Comum ao séquito avaro,

Que não descura nenhum

Negócio, que seja caro!...

Junho/2019           JGO
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TEMPS de POÉSIE : Brésil  
(du XVI au XXème siècles)

Après le succès rencontré lors des chroniques faites par MFP et moi-même sur la 
poésie portugaise nous proposons des chroniques sur la Poésie Brésilienne, qui 
raconteront le parcours de quelques poètes brésiliens phares entre le XVI ème 

et le XX ème siècles.
                                                                       

XVIème siècle

Au XVIème siècle, lors de la découverte du Brésil, des circonstances historiques 
et religieuses ont donné naissance à une littérature encore balbutiante une 
hardiesse culturelle et artistique favorisée par le style baroque, alors en plein 
essor au Portugal et en Europe, et surtout en Espagne. Parmi les premiers 
colons, les Jésuites sont venus en nombre catéchiser les peuplades indiennes, 
alors très nombreuses. Ils ont appris le « tupi », le langage des indiens, il fut 
même enseigné au collège de Bahia en 1556. Cet apprentissage a favorisé 
les visites évangéliques des religieux dans les villages indiens. Ils jouaient des 
Mystères, des Passions, des passages du l’Ancien et du Nouveau Testament 
sous forme de dialogues, narratives, « autos », etc … Gil Vicente, le créateur 
du théâtre portugais au XVIème siècle, a beaucoup influencé les Mystères des 
Jésuites avec sa célèbre « Trilogie des Barques* ».

José de Anchieta, né aux Canaries en 1534, mais arrivé au Brésil à l’âge de 19 
ans, est considéré par les brésiliens comme leur premier poète lyrique et font 
grand cas de son œuvre. L’imprimerie était interdite et tout ce qu’on connaît de 
lui vient de manuscrits, lettres et autres documents de l’époque.

Pour José de Anchieta, la poésie lyrique et le théâtre religieux en vers dans 
lequel le style baroque se donnait libre cours étaient seulement des instruments 
pour la catéchèse et la moralisation des autochtones ; dans un décor de forêt 
vierge, il profitait de la facilité des aborigènes pour chanter et danser au son des 
instruments locaux pour les évangéliser.  

José de Anchieta et Manuel da Nóbrega, un autre jésuite, ont travaillé ensemble 
pour l’évangélisation des indiens sur la côte et à l’interieur du pays. Ils ont 
participé à la Fondation des villes de Rio de Janeiro et de São Paulo. Les écrits 
de José de Anchieta et de Manuel da Nóbrega constituent les premières *œuvres 
littéraires produites au Brésil au XVIème siècle.

*Oeuvres : Auto de são Lourenço, O Santíssimo Sacramento, – Santa Inês, –  
Bem aventurada Virgem Mãe de Deus – Maria, etc ….

VAIDADE DAS COUSAS DO MUNDO*
Não há cousa segura;

Tudo quanto se vê, se vai passando;

A vida não tem dura;

O bem se vai gastando,

E tôda criatura vai voando.
                                                                                

Em Deus, meu criador,

Só ‘stá todo o meu bem, tôda a esperança,

Meu gôsto e meu amor

E bem-aventurança.

Quem  serve a tal Senhor não faz mudança.

Contente assi minha alma,

Do doce amor de Deus tôda ferida,

O mundo deixa em calma,

Buscando a outra vida,

Na qual deseja ser tôda absorvida.

 

De pé do sacro monte,

Meus olhos levantado ao alto cume,

Vi ‘star aberta a fonte

Do verdadeiro lume,

Que as trevas do meu peito me consume.

 

Correm doces licores

Das grandes aberturas do penedo;

Levantam-se os errores,

Levanta-se o degrêdo

E tira-se a amargura ao fruto azêdo.

Jesuitas no Brasil

Manuel da Nóbrega José Anchieta

Isabel Meyrelles Nanda Pinto
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« L’Homme de Constantinople », 
un excellent roman historique par J. R. Dos Santos

«L’Homme de Constantinople», aux éditions Hervé Chopin | Le Point.fr

Après « La Formule de Dieu », le Dan Brown portugais nous entraîne avec brio 
sur les traces du plus grand amateur d’art et homme d’affaires arménien.

Si vous ne connaissez pas encore J. R. Dos Santos courez vite vous procurez 
ses romans en librairie. Ce journaliste lusitanien s’est imposé grâce à sa série 
Tomás Noronha comme un des maîtres du thriller historique et scientifique. La 
Formule de Dieu publié en 2012 aux éditions Hervé Chopin s’est écoulée à plus 
de 2 millions d’exemplaires dans le monde. Son érudition, son sens aigu de la 
narration ainsi que la véracité des faits dans son travail font de ses livres de 
véritables page-tuner.

Loin de son genre de prédilection, J. R. Dos Santos revient avec L’Homme de 
Constantinople, un passionnant roman historique inspiré par l’incroyable vie 
de Calouste Gulbenkian (1865-1955). Ce magnat inconnu chez nous est un 
mélange entre Indiana Jones et Rockfeller. Aventurier, businessman diplomate, 
mécène et roi du pétrole, cet arménien au destin fascinant était un des plus 
grands collectionneurs d’art de l’époque. Possédant un Manet, un Rubens, un 
Rembrandt et le fameux Pectoral à la libellule de René Lalique, Gulbenkian fit 
don de ses 6 000 pièces au Portugal. Le musée qui porte son nom est maintenant 
un des lieux incontournables du pays.

Une intrigue affûtée

1955, Kaloust Sarkisian se meurt à Lisbonne. Son fils Krikor assiste à la fin de 
vie de ce père avec qui les relations ont souvent été compliquées. Alors que le 
multimillionnaire est tombé dans le coma, Krikor trouve deux carnets narrant la 
vie de cette personnalité haute en couleur. Une fois n’est pas coutume, J. R. Dos 
Santos nous immerge dès les premières pages à Constantinople sous l’Empire 
ottoman en plein XIXe siècle. On y découvre la jeunesse de Kaloust à travers son 
éducation autoritaire, mais privilégiée ainsi que ses premières affaires avec les 
antiquaires du grand bazar. Conscient des enjeux sociaux de l’époque, l’auteur 
raconte les tensions entre les Turcs, les Arméniens, les Bulgares. On suit plus 
tard notre héros à Bakou, Marseille, Londres Paris dans ses pérégrinations 
commerciales. Les amateurs de There Will Be Blood apprécieront les chapitres 
sur l’émergence du pétrole ainsi que de son importance géopolitique. Le lecteur 
rencontrera quelques personnalités du XXe siècle comme César Ritz, Winston 
Churchill et revivra la première révolution russe de 1905 et le commencement de 
la Première Guerre mondiale.

Grâce à la qualité de sa traduction, L’Homme de Constantinople se dévore d’une 
traite. Kaloust Sarkisian est un personnage fascinant. Son amour de l’art et sa 
quête de la beauté absolue lui apportent une humanité à contre-courant de 
sa ténacité dans les affaires. Le livre peut se lire comme une ambitieuse saga 
familiale sur plusieurs générations balayées par les soubresauts de l’histoire. 
Ce premier tome de J. R. Dos Santos confirme sa maîtrise du roman historique. 
Il plaira à ses fans, mais aussi aux curieux qui voudraient découvrir l’incroyable 
épopée d’un financier pas comme les autres. La suite des aventures de Kaloust 
devrait paraître début 2020 dans Un milliardaire à Lisbonne aux éditions Hervé 
Chopin. On a hâte de savoir comment il se sortira du génocide arménien, de la 
crise de 1929 ainsi que de la Seconde Guerre mondiale.

« LES OUBLIÉS DE LA GUERRE DES FLANDRES »,
Dernier livre de Manuel do Nascimento,  de la série « Première Guerre Mondiale »,  
édité par L’Harmattan – Au Carrefour des Cultures.

Dans ce livre, qui parle de la participation des soldats portugais dans la guerre 
de 14-18, l’auteur poursuit sa campagne de divulgation de l’histoire du Portugal, 
nous donnant des renseignements historiques très mal connus dans nos jours. 
Chercheur infatigable, Manuel do Nascimento développe un travail immense  
pour  révéler dans  ce livre des centaines de faits vécus, mais  classés dans les 
armoires de l’oubli, laissant  place à l’ignorance et aux questions sans réponse.

Extraordinaire œuvre, dont la Préface écrit par Georges Viaud , élu  en 2017 
président de la nouvelle délégation de Paris et Île-de-France  de la Ligue des 
Combattants Portugais, nous met au courant de quantité d’évènements jamais 
venus à jour et pourtant bien importants «comme devoir de mémoire», pour les 
portugais et les français.. 

Cette guerre d’alliances à l’échelle européenne, - depuis le XVI  siècle,  les 
puissances européennes se sont lancées à la conquête du monde, et en 1878 
le continent est partagé entre les principales puissances européennes, la France 
en Afrique de l’Ouest et au Gabon, la Grande-Bretagne en Afrique de l’Est, 
le Portugal conservant ses colonies, le Reich obtenant un empire colonial en 
Afrique – a eu comme  résultat  la mort de plus de 18 millions de personnes et 
20 millions de blessés. Seulement après le conflit, les intellectuels, les militants 
politiques et les historiens se sont penchés sur les diverses causes, complexes 
et toujours débattues aujourd’hui.  

Avec ce livre de Manuel Nascimento, tous les lecteurs portugais et français 
pourront être au courant de ce qui c’est passé en 14-18, même un peu avant 
et bien après. Il possède une documentation  visuelle  - photos,  coupures de 
presse et autres documents  d’époque qui force l’admiration. 
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Pieds Noirs
Os Pieds Noirs eram o povo nómada 
que habitava o noroeste dos Estados 
Unidos e o sudoeste do Canadá. 
Aqui eles viviam nas regiões sul da 
Colômbia Britânica e de Alberta, nas 
Montanhas Rochosas.
Os “Pieds Noirs” caçavam o bisonte, 
que constituía a sua principal fonte 
alimentícia, que lhe fornecia as peles 
para agasalhos e cujos ossos eram 
utilizados para fabricar utensílios e 
armas.

Em contrapartida, os “Pieds Noirs” 
não praticavam a pesca e raramente 
construíam armadilhas para animais. 
O nome pelo qual são conhecidos 
honra as suas habilidades a perseguir 
incansavelmente as suas presas 
durante longos dias (existe no entanto 
uma outra explicação segundo a qual, 
o seu nome vem de um episódio 
histórico de um povo que teve de 
atravessar uma vasta planície após 
um incêndio. Desse modo os seus 
pés ficavam recobertos de cinzas 
negras). Os “Pieds Noirs” conceberam 
e desenvolveram táticas muito 
particulares para a caça do bisonte, 
como por exemplo cercá-los por três 
lados e orientá-los na direcção duma 
falésia ou de uma marécage.

Dividiam-se em três famílias 
diferentes: Os Pieds Noirs ou Siksika; 
os Blood ou Kainai (esta palavra 
significa”povo de vários chefes”); e os 
Peigan ou Pikuni (“vestidos de modo 
inapropriado” devido ao seu sumário 
vestuário). O nome de Pieds Noirs é 
utilizado para definir as três famílias 
porque os Siksika foram os primeiros 
a fazerem trocas com os europeus, o 
que contribuiu à sua celebridade.

Os Pieds Noirs e o povo Kootenay 
ocupavam os mesmos territórios ou 
regiões adjacentes. Parece que as 
duas nações viviam em harmonia 
desde há milhares de anos.

Todavia, com a chegada dos cavalos 
cerca de 1725, os territórios de caça 
dos Pieds Noirs e dos Kootenay 
tornaram-se muito mais vastos e 
eles começaram a fazer incursões 
nas terras de outras tribos o que fez 
rebentar diversos conflitos.

Os Pieds Noirs foram os primeiros a obter espingardas. Os seus vizinhos, os 
Kootenay, que foram os primeiros a conhecer os cavalos, só estavam equipados 
de lanças, de arcos e de flechas. Cerca de 1810, os Pieds Noirs expulsam os seus 
inimigos das Rochosas e tornam-se senhores de um território que seestende do 

Norte do rio Saskatchewan até o rio Missouri, ou seja, o equivalente da maior 
parte de Alberta e do Estado americano de Montana. Esta situação perdura até 
meio do século XIX, altura da chegada dos brancos que meteram fim a esta 
dominação.

No entanto, desde a primeira metade do século XVIII, os Pieds Noirs são 
vítimas de doenças que dizimam a sua população. À volta de 1875, segundo as 
informações dos missionários vindos evangelizar o que resta da nação, o povo, 
outrora o mais forte do Oeste americano e canadiano não representa mais que 
um pequeno grupo do qual a maior parte dos indivíduos são doentes. Em 1877, 
os Pieds Noirs assinam o Tratado #7 com os Brancos, cedendo assim os seus 
territórios em troca de uma “ajuda humanitária”.

Nos dias de hoje os Pieds Noirs vivem na região do rio Bow, próximo de Calgary.
Os Bood habitam perto de Cardston e os Peigan, mais numerosos, vivem em 
Pincher Creek(os Peigan do Norte) e no Montana (Peigan Sul).

Kootenay

O povo dos Kutenay, cujo nome se ortografa por vezes Kootenay, viveram nas 
planícies de Tobacco, região fronteira que cobre vastas zonas da Colômbia 

Britânica, de Alberta e do Estado 
americano de Montana.

Uma tribo da nação Kutenay, os Nids 
de Corbeau (Crowsnest), vivia porém 
mais a Este, nos territórios hoje 
conhecidos por Crowsnest POass.

Segundo a opinião de pesquisadores, 
a sua língua e cultura distinguiam-se 
das outras Primeiras Nações do Oeste 
americano e canadiano.

Os Kutenay eram principalmente 
caçadores mas praticavam igualmente 
a pesca e a agricultura. Para caçar 
o bisonte, que não existia a Oeste 
das Rochosas, os Kutenay e as suas 
famílias atravessavam três vezes por 
ano as montanhas em direcção dos 
Lagos Waterton. Durante meses eles 
caçavam, preparavam e secavam a 
carne dos bisontes e transportavam-
na para as suas aldeias a Oeste 
das montanhas. No Inverno, alguns 
caçadores atravessavam os cumes 
utilizando raquetes.

A nação dos Pieds Noirs partilhavam 
os territórios habitados pelos Kutenay. 
As duas nações viviam então em 
harmonia. A situação modifica-se 
dramaticamente em 1725 com a 
introdução do cavalo na região e a 
aquisição de armas de fogo como 
acima já referenciado. Com as 
previsíveis escaramuças entre os dois 
povos. Os Kutenay viram-se obrigados 
a abandonar a sua zona de habitação 
tradicional tendo-se retirado para as 
planícies do Este. Depois viveram nas 
zonas limitadas do Sul da Colômbia 

Britânica, no norte de Idaho e no Noroeste de Montana. Todavia as epidemias 
dizimaram a nação. A tribo dos Nids de Corbeau foi praticamente eliminada pelas 
doenças e os Kutenay desapareceram por volta 
do  final do século XIX.

J Y M ARCHITECTURE
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Résidentiel • Rénovation • Commercial • Multiplex

Jean-Yves Mesquita T.P.
Technologue en Architecture
Cel. 514.972-9985 • @:info@jymarchitecture.com • www.jymarchitecture.com
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10 Escultores de Renome Mundial e as 
Suas Maiores Obras

O Editor: Bruna Santos

A maioria de nós conhece pelo menos alguns artistas famosos, como Da Vinci, 
Dali, Van Gogh e Picasso. Mas quando se trata de escultores de renome mundial, 
muitos de nós temos dificuldade em nomear mais de três deles. Se você quer 
saber mais sobre esculturas e os seus criadores, veja agora 10 dos maiores 
escultores de todos os tempos e conheça um pouco sobre as suas maiores obras.
 
1. Michelangelo (1475-1564) e Davi (1504)
H. Michael Karshis/ Flickr (esq) and Livioandronico2013/ Wikimedia Commons (direita) 

Vamos começar esta lista com um escultor renascentista italiano que é 
amplamente considerado o maior escultor de todos os tempos, Michelangelo 
di Lodovico Buonarroti Simoni. Todos os escultores subsequentes serão 
comparados a Michelangelo, o que prova o quanto ele é influente.

Como você deve saber, Michelangelo foi um dos grandes mestres do 
Renascimento junto com Leonardo da Vinci e Rafael, e, como os outros dois, era 
um escultor extremamente talentoso e um pintor competente, arquitecto, poeta 
e engenheiro. Michelangelo foi uma enorme influência sobre todos os artistas 
subsequentes no Ocidente, e as suas obras-primas, como “Pietà” e “Davi” são 
reconhecidas em todo o mundo.

2. Antonio Canova (1757-1822) e Psique Reanimada Pelo Beijo do 
Amor (1787)

Considerado o melhor escultor europeu do século XVIII, o trabalho de Antonio 
Canova representa o estilo neoclássico na arte, e foi igualmente inspirado em 
motivos barrocos e antiguidade. Ele é conhecido pelas suas formas suaves e 
trabalhos expressivos e realistas que ainda dependem muito de temas e ideais 
antigos.

Uma das esculturas mais renomadas do escultor veneziano é a suave e 
sensual “Psique Reanimada Pelo Beijo do Amor” (1787), que retrata os amantes 
mitológicos num momento de grande emoção.

3. Auguste Rodin (1840-1917) e O Pensador (1904)
Karen Neoh/ Flickr (direita) 

Raramente acontece de uma pessoa sozinha transformar a forma como se 
trabalha em determinado meio artístico, mas na escultura, Auguste Rodin, um 
escultor francês, era exactamente essa pessoa. Durante séculos, os escultores 
se esforçaram para ser o mais realista possível ao descrever a forma humana, 
uma tradição que começou nos tempos grego e romano.

Auguste discordou e, em vez disso, estava pronto para comprometer o realismo 
da escultura em favor de expressar emoções com as suas obras de arte, que 
deram origem à escultura moderna. Muitas vezes comparado a Michelangelo 
na sua influência na escultura europeia, Rodin foi realmente um visionário e seu 
trabalho “O Pensador” está entre as obras de arte mais reconhecidas no mundo.

4. Henry Spencer Moore (1898-1986) e A Figura Reclinada (1984)
Allan warren/ Wikimedia Commons (esquerda) and Rich Tea/ geograph (direita) 

O escultor inglês Henry Moore é um dos 
melhores representantes da escultura 
modernista, característica do século 
XX. Como todos os modernistas, as 
obras de Moore partem deliberadamente 
de uma representação realista de as-
suntos específicos e, em vez disso, 
desconstroem o assunto de uma forma 
simplificada e ainda mais metafórica e 
simbólica.

Moore é mais famoso pelas suas esculturas de figuras reclinadas, que ele 
trabalhou em toda a sua vida desde a década de 1930. A maioria das suas 
esculturas são obras de arte públicas, situadas em parques, praças e outros 
espaços públicos em todo o mundo.

5. Edgar Degas (1834-1917) e A Pequena Dançarina de Catorze Anos 
(1878-1881)
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A maioria das pessoas reconhece Edgar Degas como um artista impressionista 
francês, e não como um escultor, mas o seu trabalho intitulado “ A Pequena 
Dançarina de Catorze Anos” revolucionou a maneira como entendemos a 
escultura.
Esta figura de cera tem cabelo real e um tutu de pano muito especial. Não 
foi apenas uma brincadeira com a forma como as esculturas são feitas, mas 
também representou uma garota comum numa pose muito natural, até um pouco 
desconfortável, uma característica muito impressionista. Quando expostos 
pela primeira vez em 1881, os críticos chamaram-na de feia, mas hoje todos 
reconhecem a progressividade desse trabalho.

6. Alberto Giacometti (1901-1966) e O Homem Que Caminha (1961)
Regan Vercruysse/ Flickr (esquerda) and Joe Loong/ Flickr (direita) 

O escultor suíço Alberto Giacometti é considerado um dos escultores mais 
influentes do século XX, com as suas criações representando a escultura 
equivalente à filosofia existencialista melancólica. O génio escultor é mais 
famoso pelos trabalhos que e começou a criar como uma reacção à Segunda 
Guerra Mundial.

São esculturas em bronze de figuras extremamente altas e esbeltas em 
movimento, que inevitavelmente provocam sentimentos de tristeza, alienação e 
solidão. “ O Homem Que Caminha “ (1961) é um excelente exemplo desta série 
de obras influentes.

7. Pablo Picasso (1881-1973) e Chicago Picasso (1967)
teadrinker/ Flickr (esquerda) and Octavio Ruiz Cervera/ Flickr (direita) 

Como foi o caso de Degas, Picasso também é mais famoso pelas suas pinturas 
do que pelas suas esculturas e, da mesma forma que Degas, Picasso influenciou 
a escultura contemporânea de maneira significativa. O famoso artista transferiu 
o seu estilo pessoal cubista para a escultura, usando fios e, muitas vezes, peças 
metálicas descartadas para criar esculturas abstractas, sendo as mais famosas 
“Chicago Picasso” (1967), “Guitarra” (1914) e “ Cabeça de uma mulher”(1934).

O artista utilizou a escultura como meio experimental, e “Chicago Picasso” 
é prova disso, pois, apesar de ser um dos marcos mais famosos da cidade, 
ninguém sabe o que ou quem a escultura representa.

8. Constantin Brancusi (1876-1957) e Musa Adormecida (1910)
Istolethetv/ Flickr (direita) 

Considerado o propulsor da escultura 
abstracta por muitos, Brancusi era 
estudante de Rodin. Nascido numa 
família romena pobre, Brancusi mudou-
se para Paris depois de se formar na 
escola de artes da Roménia e, em 
1933, ele tornou-se um dos mais 
conhecidos escultores vivos. Como é o 
caso de muitas esculturas modernistas, 
as suas esculturas são representações 
simplificadas que visam transferir a essência de um assunto, e não como ele 
realmente parece.

As esculturas de “Musa Adormecida”, por exemplo, são uma série criada em 1900 
que retrata uma bela mulher adormecida, mas a escultura real é apenas uma 
cabeça com recortes e arranhões mapeando os seus cabelos e características 
faciais. Apesar de parecer muito abstracta, a escultura consegue transferir a 
beleza e elegância do assunto.

9. Donatello (c.1386-1466) e Davi de Bronze (c. 1440)
Badseed/ Wikimedia Commons (esquerda) and Tetraktys/ Wikimedia Commons (direita) 

Como Michelangelo, Donatello também é um representante da escultura 
renascentista. Mas você tem que entender que o Renascimento durou séculos, 
e havia mais de um século separando esses dois escultores, o que, de certa 
forma, explica a grande diferença nos seus estilos artísticos.

Donatello foi um dos primeiros mestres da Renascença e foi um dos primeiros 
escultores a começar a imitar o realismo grego e romano na escultura. Naquela 
época, esse estilo era considerado muito experimental, e esculturas como “Davi 
de Bronze” (c. 1440) e a “Estátua Equestre de Gattamelata” (1453) eram vistas 
como muito progressistas. Além disso, Donatello desenvolveu muitas técnicas 
importantes e inovadoras na escultura.

10. Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) e Êxtase de Santa Teresa (1652)
Alvesgaspar/ Wikimedia Commons (direita)

 
Arte barroca, arquitectura e es-
cultura são caracterizadas por uma 
abundância de detalhes, rique-
za de formas e ornamentos, e as 
esculturas de Bernini abrangem 
todas essas características, basta 
olhar para a abundância de dobras 
de tecido e o fundo de mármore e 
ouro na imagem acima (também 
projectado por Bernini).

Outra característica desse período 
na arte foi o foco nos motivos 
bíblicos, e a obra-prima de Bernini, “Êxtase de Santa Teresa”, também destaca 
isso. Como Rodin, Bernini foi comparado a Michelangelo em termos das suas 
realizações e é considerado como o criador deste rico e ornamentado estilo 
barroco.
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Pas de Paix Tant que les Mollahs 
Iraniens Sont au Pouvoir

par Majid Rafizadeh

Traduction du texte original: No Peace as Long as Iran’s Mullahs Enjoy Power

Voilà huit ans, le chef de la Force Qods en Iran, Qassem Soleimani, avait 
fanfaronné auprès du général américain David Petraeus : « Autant que vous 
le sachiez... c’est moi qui définit la politique de l’Iran pour tout ce qui concerne 
l’Irak, le Liban, la bande de Gaza et l’Afghanistan. Notre ambassadeur à Bagdad 
est un membre de la force Qods. Celui qui va le remplacer est un membre de la 
force Qods. »

Une analyse honnête des actes de terrorisme au Moyen-Orient et dans le 
monde révèle que presque tous les conflits, presque toutes les guerres et 
quasiment toutes les tensions qui ont lieu au Moyen-Orient sont imputables au 
gouvernement iranien. En dépit de l’illusion que tentent de créer ceux qui veulent 
à tout prix apaiser les dirigeants iraniens, l’Iran cherche toujours à se doter de 
l’arme nucléaire et n’a aucun intérêt à la paix.

La Force Qods aurait également trouvé de nouvelles sources de financement 
pour échapper aux actuelles sanctions américaines.

La Force Qods iranienne, commandée par Qassem Soleimani, est responsable 
des opérations iraniennes hors du territoire national. Ces opérations passent par 
l’organisation, le soutien, la formation, l’armement et le financement de milices à 
dominante chiite dans des pays étrangers ; le lancement de guerres directes ou 
indirectes par l’intermédiaire de ces mandataires ; l’organisation de troubles dans 
d’autres pays pour faire avancer les intérêts idéologiques et hégémoniques de 
l’Iran ; l’attaque et la prise de contrôle de villes et de pays ; ainsi que l’assassinat 
de personnalités politiques étrangères et de dissidents iraniens de premier plan 
dans le monde entier. Photo : Qassem Soleimani. (Source image : Tasnim News 
[CC by 4.0])

Il est paradoxal de constater que, même si le gouvernement fondamentaliste 
iranien ne souffre d’aucune contestation et jouit d’une liberté sans entraves pour 
encourager les comportements violents, ses défenseurs persistent à proclamer 
que la paix et la stabilité sont encore possibles au Moyen-Orient.

Une analyse honnête des actes de terrorisme au Moyen-Orient et dans le monde 
révèle que presque tous les conflits, presque toutes les guerres et quasiment 
toutes les tensions au Moyen-Orient sont imputables au gouvernement iranien. 
En dépit de l’illusion que tentent de créer ceux qui veulent à tout prix apaiser les 
dirigeants iraniens, l’Iran s’acharne à se doter d’une capacité nucléaire et n’a 
aucun intérêt à la paix.

Au Yémen, les autorités iraniennes ont mis sur pied une milice connue sous 
le nom Houthis. Téhéran fournit aux Houthis des armes et des munitions à jet 
continu et mène au Yémen une contrebande active d’armes et de technologies 
illicites. Selon une dépêche Reuters, le corps des Gardiens de la révolution 
islamique (IRGC) iranien est le principal soutien et sponsor des Houthis. L’IRGC 
utilise également actuellement une nouvelle route secrète à travers le Golfe pour 
acheminer des armes aux Houthis.

En Irak, la Force Qods iranienne exerce une influence non négligeable, directe 
ou indirecte, sur un ensemble de plus de 40 milices, qui opèrent sous la bannière 
des Forces de mobilisation populaires (FMP). La Force Qods aurait également 
trouvé de nouvelles sources de financement pour échapper aux sanctions 
américaines actuelles.

La Force Qods est responsable de toutes les opérations menées hors du 
territoire national iranien. Ces opérations passent par l’organisation, le soutien, la 
formation, l’armement et le financement de milices à dominante chiite dans des 
pays étrangers ; le lancement de guerres directes ou indirectes par l’intermédiaire 
de ces mandataires ; l’organisation de troubles dans d’autres pays pour faire 
avancer les intérêts idéologiques et hégémoniques de l’Iran ; l’attaque et la prise 
de contrôle de villes et de pays ; et enfin l’assassinat de personnalités politiques 
étrangères et de dissidents iraniens de premier plan dans le monde entier.

La Force Qods a également infiltré au plus haut niveau les infrastructures politiques, 
militaires et sécuritaires de l’Irak, y compris les services de renseignement. Elle 
prend des décisions qui relèvent en principe des dirigeants et politiciens irakiens. 
La Force Qods a des agents et des activistes à travers tout le pays. Il y a déjà 
huit ans, Qassem Soleimani, chef de la Force Qods en Iran, s’est vanté auprès 
du général américain David Petraeus :

« Autant que vous le sachiez... c›est moi qui définit la politique de l›Iran pour 
tout ce qui concerne l›Irak, le Liban, la bande de Gaza et l›Afghanistan. Notre 
ambassadeur à Bagdad est un membre de la force Qods. Celui qui va le remplacer 
est un membre de la force Qods. »

La Force Qods a également encouragé la naissance d’une pléiade de groupes 
terroristes en Irak, notamment Asa’ib Ahl Al-Haq et Kata’ib Al-Imam Ali. Ces deux 
mouvements se livrent à des violences tactiques horribles, – ils filment et diffusent 
des vidéos de décapitations et de personnes brulées vives - similaires à celles de 
l’Etat islamique. Asaïb Ahl Al-Haq toucherait environ 2 millions de dollars par mois 
de l’Iran. Nombreux sont ceux qui pensent que le sang de nombreux innocents 
- femmes et enfants irakiens compris – a coulé en raison des agissements de la 
Force Qods.

Au Liban, les décisions du Hezbollah sont prises avec la bénédiction du guide 
suprême iranien Ali Khamenei et selon les instructions des hauts responsables 
du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). Téhéran contrôle 
également les investissements financiers, militaires et politiques du groupe 
libanais.

Curieusement, au moment où les États-Unis envisageaient des sanctions sur les 
transactions financières du Hezbollah, son dirigeant Hassan Nasrallah a admis 
le rôle majeur de l’Iran :

« Nous admettons bien volontiers que le budget du Hezbollah, ses revenus, ses 
dépenses, tout ce qu’il mange et boit, ses armes et ses roquettes proviennent de 
la République islamique d’Iran. »

En Syrie, l’Iran a financé à hauteur de plusieurs milliards de dollars le dictateur 
Bashar El-Assad et a construit plusieurs bases militaires, généralement près de 
la frontière israélienne, afin de renforcer son influence et de créer une menace 
visible et imminente contre les juifs.

La liste des interventions et des actes d’agression de l’Iran est presque 
interminable. L’empreinte de l’Iran est visible dans chacun des conflits du Moyen 
Orient et nous donne un aperçu de la tactique et des stratégies à long terme 
de Téhéran et de ses mandataires pour la région. Ces objectifs reposent sur 
quatre piliers : la déstabilisation, le conflit, l’assassinat et le rejet de toute solution 
d’origine sunnite ou occidentale.

L’influence de l’Iran a pénétré toutes les strates du Moyen-Orient. Au fur et à 
mesure que cette influence grandit, le nombre de groupes terroristes qu’il soutient 
s’est élargi, et la haine que l’Iran finance déborde bien au-delà des frontières du 
Moyen-Orient.

Le bilan de quatre décennies de règne des mollahs indique clairement qu’aucune 
paix, aucune stabilité, ni aucune sécurité au Moyen-Orient ne seront possibles 
tant que les clercs iraniens conserveront le pouvoir politique et économique.

Majid Rafizadeh, stratège et business consultant, est diplômé de Harvard. Il est 
aussi politologue, membre du conseil d’administration de la Harvard International 
Review et président du Conseil international des États-Unis pour le Moyen-Orient. 
Il est l’auteur deplusieurs livres sur l’islam et la politique étrangère américaine. 
Vous pouvez le contacter à Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu
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Par: Pasquale Tocca

ALGARVE (Vinho Regional)

Lagoa (DOC) – Lagos (DOC) – Portimão (DOC) – Tavira (DOC)

L’Algarve s’étend sur toute la côte sud du Portugal. II est divisé en quatre régions 
DOC (énumérées ci-dessus).
Les vins de l’Algarve sont des rouges et des blancs 
issus presque exclusivement des cépages Negra 
Mole et Crato Branco. Les rouges sont doux 
et peu acides en raison du climat chaud, mais 
assez alcoolisés. Les blancs sont également très 
charpentés et doivent être bus bien frais.

Les sols sont sablonneux et caillouteux et 
produisent des amandes, des oranges et des 
avocats excellents. La région de l’Algarve offre 
de merveilleuses plages de sable fin, de très 
bons hôtels et des kilomètres de terrains de golf 
parmi les meilleurs du monde.

La plupart des vins de l’Algarve sont produits 
par des coopératives - la moitié provient de la 
plus ancienne coopérative de la région, Adega 
Cooperativa de Lagoa. Fondée en 1944, la 
coopérative de Lagoa commercialise 2,5 millions 
de caisses de vin rouge et 250 000 caisses de 
vin blanc par an.

La deuxième coopérative régionale est celle 
de Lagos, qui produit environ 30% des vins de 
l’Algarve. Le reste de la production provient de 
Tavira, Portimão et de producteurs privés.

VIN MOUSSEUX et ROSÉ 
(Vinho Regional) 

Le Vin Mousseux du Portugal a plus d’un siècle 
d’histoire. Sa fabrication est concentrée dans les 
régions de Douro, Bairrada, ainsi que Terras do 
Sado et Varosa (voir à ces noms).

Le Rosé, ce cadeau parfumé que le Portugal a 
offert au monde, a séduit les amateurs de vin 

de tous les horizons. Depuis 1950, 
il est bu dans plus de 120 pays et a 
aidé a faire connaitre le vin à plusieurs 
générations d’amateurs.

Les rosés portugais sont toujours 
élaborés à partir de raisins rouges 
dont la peau entre peu en contact avec 

le jus; ils ne sont jamais mélanges 
aux raisins blancs. Ils peuvent être 
secs, demi-secs ou doux, et aussi 
légèrement pétillants.

Bus de préférence très frais, les rosés 
accompagnent merveilleusement le 
poisson, les coquillages, le poulet, 
la dinde, le jambon et toutes autres 
sortes de mets.

Nous espérons que ce bref panorama 
des Vins du Portugal aura éveillé votre 
curiosité et vous donnera l’envie de 
goûter aux cépages uniques de ce 
pays.
Les vins qui en sont issus ne peuvent 
être reproduits nulle part ailleurs. 

ICEP



16

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

À l’occasion des 10es Journées de l’archéologie, du 14 au 16 juin, l’Inrap ouvre 
au public ses chantiers de fouilles. Retour sur les surprises de l’année. 

Par Frédéric Lewino

L’oppidum du mont Castel qui domine Port-en-Bessin dans le Calvados.

Ce week-end, refusez toute invitation. Ne laissez pas passer l’occasion de 
fouiller le passé de notre beau pays en visitant un ou plusieurs des milliers de 
sites archéologiques ouverts au public. L’occasion de vérifier qu’il n’existe pas un 
autre pays dans le monde dont les racines sont aussi riches et multiculturelles. 
Nous sommes tous des Africains, des Cro-Magnon, des Proches-Orientaux, des 
Celtes, des barbares et des Arabes !

Voici les cinq plus belles découvertes de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) depuis juin dernier. Chaque année, ses 2 000 
archéologues effectuent plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs 
privés et publics.

Le trésor était sous les WC
Monnaies diverses, dépôt monétaire de Dijon (fin du XVe siècle)

© Denis Glicksman, Inrap

Près de la cathédrale Saint-Bénigne, à Dijon, il y a le projet d’édifier un nouveau 
bâtiment. Naturellement, comme dans tous les quartiers historiques, il est 
demandé au promoteur de financer un diagnostic archéologique pour éviter la 
disparition de vestiges. Bingo, le sous-sol est riche. L’Inrap est alors désigné 
pour entamer des fouilles. Sous les vestiges de toilettes datant du XIXe siècle, 
les archéologues mettent au jour un véritable trésor : 33 pièces d’or et d’argent 
dans un coffret en cuivre érodé par l’urine. Des pièces cachées avant même que 

Christophe Colomb ne cingle vers Cipango. En ce temps-là, Charles VIII régnait 
sur la France. Parti guerroyer en Italie, il avait interdit l’utilisation de toutes les 
monnaies étrangères. Un marchand ou un nobliau de Dijon a alors probablement 
décidé de ne pas apporter ses pièces aux autorités et de les cacher. Il possédait 
des pièces belges, savoyardes et italiennes d’une valeur totale de 15 000 euros 
d’aujourd’hui. En tout cas, il ne les a jamais récupérées. Pour le plus grand 
bonheur des archéologues.

Trois cadavres dans deux silos

Cette fois, les archéologues de l’Inrap ont été appelés à Faux-Fresnay 
(Marne) pour fouiller un site destiné à recevoir un poste électrique de RTE. Les 
découvertes s’enchaînent, à leur grande satisfaction. Ils découvrent des fosses 
de chasse datant du néolithique (5 000 à 2 000 avant notre ère). Les ardents 
chasseurs de l’époque y ont balancé un aurochs, un sanglier et un cerf, ainsi que 
d’autres animaux. Mais, surtout, les archéologues mettent au jour deux villages 
datant entre 1 100 et 900 avant notre ère.

Squelette retrouvé dans un silo à Faux-Fresnay (Marne)
© Inrap

Le premier, qui s’étalait sur deux hectares, comprenait plusieurs fours à pierres 
chauffantes et de grandes fosses. Le deuxième comptait 25 grandes maisons, 
dont il ne reste que les trous ayant reçu les poteaux verticaux. Et entre les deux 
villages, pas tout à fait contemporains, un tumulus funéraire de 20 mètres de 
diamètre, cerné par une palissade en bois. Mais la plus belle découverte, c’est 
celle d’une vingtaine de silos datant de 450 à 350 avant notre ère. Conçus au 
départ pour abriter les récoltes des paysans, ils ont ensuite servi de sépultures. 
On y a retrouvé les restes de trois individus. Deux d’entre eux partagent le même 
silo, l’un déposé ventre contre terre tenant entre ses jambes la tête d’une seconde 
personne. Le reste du corps est introuvable. Crime ou funérailles rituelles ?

Le dernier banquet de l’Étrusque

Le village d’Aleria en Corse est connu pour avoir été fondé par les Étrusques 
voilà 25 siècles, avant de tomber entre les mains des Romains. De nombreuses 
tombes y ont été découvertes. La nécropole de Casabianda possède le plus 
riche ensemble funéraire étrusque hors d’Italie. Si l’Inrap a été invité à reprendre 
les fouilles au lieu-dit Lamajone, c’est qu’un quidam désirait y bâtir une maison. 
Les archéologues se mettent ardemment au travail et voilà qu’ils tombent sur 
une volée de marches s’enfonçant dans le sol. Ils poursuivent leurs travaux sur 
les charbons ardents, découvrent que ces marches débouchent sur un couloir 
long de 6 mètres qui bute sur un hypogée. C’est-à-dire une chambre funéraire 
enterrée. Indubitablement, la tombe date de l’époque étrusque. Elle est remplie 
de terre, car le plafond s’est effondré voilà des lustres. Les archéologues la 
déblaient avec délicatesse.

Découvrez les 5 plus belles découvertes archéologiques 
récentes

© Inrap
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Tombe étrusque à Aleria en Corse.

Ils mettent au jour le crâne du pro-
priétaire qui semble être allongé sur 
une banquette pour boire une dernière 
fois avant son transfert pour l’au-delà. 
La fouille du caveau rectangulaire livre 
trois coupes à vernis noir, l’anse d’une 
probable œnochoé, deux gobelets à 
grandes anses. Le tout datant du IVe 
siècle avant notre ère. Cela faisait 40 
ans qu’une telle découverte n’avait pas 
été effectuée en France.

Les latrines de la marquise de 
Sévigné

Le château de Grignan, dans 
la Drôme.

© Christel Fraisse, Inrap

On connaît les liens très forts que la célèbre épistolière du XVIIe siècle entretenait 
avec sa fille Françoise. Celle-ci avait épousé le comte de Grignan appartenant à 
une très ancienne famille de la Drôme. Elle recevait souvent dans le château de 
Grignan sa mère, qui disposait d’une chambre et d’un cabinet d’écriture. C’est 
même là qu’elle meurt en 1696. Au fond du cabinet d’écriture, il y avait un placard 
dans lequel un élément de maçonnerie intrigue depuis longtemps les historiens. 
Certains y voyaient les vestiges d’un escalier à vis jamais construit. L’Inrap a été 
appelé à l’aide pour résoudre ce mystère.

Latrines en cours de fouilles au château de Grignan.

© Guillaume Martin

© Inrap

Stupéfaction ! La maçonnerie en question n’a rien à voir avec un escalier, il s’agit 
tout banalement de l’assise d’un cabinet d’aisances. Le placard abritait en fait le 
petit coin de la marquise où elle baissait culotte pour poser son auguste postérieur 
sur le trône. À l’époque, ces toilettes étaient d’une grande sophistication. Une série 
de tuyaux emportaient les commissions de l’épistolière jusqu’à la canalisation 
des eaux de pluie faisant office de véritable « chasse d’eau. »

L’argent des collabos gaulois

Site de fouilles du mont Castel à Port en Bessin.

© Inrap

Fouillé depuis quelques années, l’oppidum du mont Castel qui domine Port-en-
Bessin (Calvados) n’en finit pas de livrer ses trésors. L’Inrap vient d’y découvrir 
deux caches d’armes datant de bien avant le débarquement allié. La première 
remonte à l’âge du bronze final (-1 000). Dans une poterie, les archéologues ont 
trouvé des fragments d’épées, plusieurs sortes de haches et des fragments de 
lances. Déjà à cette époque, cela bataillait ferme.

L’horreum de mont Castel dans le Calvados.
© Inrap

La deuxième cache 
est celle d’un horreum 
datant de la conquête 
romaine de la Gaule. 
Ainsi nommait-on un 
vaste entrepôt destiné au 
stockage du ravitaillement 
destiné aux légions ro-
maines qui ont envahi 
la Normandie après la 
défaite de Vercingétorix à 
Alésia. Les archéologues 
ont également mis la main 
sur des équipements 
militaires offensifs et dé-
fensifs : pilum (javelot 
lourd), pugio (poignards), 
spatha (épée longue), balles de fronde, cottes de mailles, orles de bouclier, boucles 
de cuirasse, des harnachements équestres. Enfin, de nombreuses monnaies ont 
été découvertes qui étaient peut-être destinées à rémunérer les auxiliaires gaulois 
employés comme mercenaires par  Rome. Un des deniers en argent commémore 
César côté pile et présente la Gaule vaincue, côté face.
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Colaboração especial

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

Museu do Núcleo do Porto 
da Liga dos Combatentes
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DOS MUSEUS DA LIGA DOS COMBATENTES 
MUSEU DO NÚCLEO DO PORTO 
DA LIGA DOS COMBATENTES

O Núcleo do Porto da Liga dos Combatentes foi fundado em 26 de 
Fevereiro de 1925, na altura Agência do Porto, por iniciativa do 
Dr. Alfredo Barata da Rocha, seu primeiro presidente da Direcção.  
 
Das mais personalidades que o serviram como presidentes da 
Direcção, com obra na Liga e na cidade do Porto, destacam-se o Eng.º 
Custó-dio Guimarães, entre 1932 e 1971, e o coronel Mário Fernandes 
da Ponte, entre 1971 e 1996, a este se devendo a aquisição, em 15 
de Março de 1974, do Palacete do Visconde de Pereira Machado 
onde actualmente funciona a sede do Núcleo do Porto da LC.  
 
Este palacete, construído em meados do do século XIX, tornou-
se uma das residências mais requintadas da cidade do Porto, 
célebre pelos sumptuosos bailes e brilhantes festas. Neste edifício 
funciona, além da estrutura administrativa, um Museu dedicado às 
1.ª e 2.ª Guerras Mundiais, à Guerra do Ultramar, uma biblioteca 
e o Centro de Apoio Médico, Psicológico e Social (CAMPS). 
 
Das características arquitectónicas do palacete, com fachada granítica, 
encimada por frontão com brasão, escadaria interior imponente, estuques 
de estilo barroco, destaca-se a existência de uma das claraboias mais 
belas da cidade. (do site da Liga dos Combatentes)

DO SITE DO PATRIMÓNIO CULTURAL SOBRE O EDIFÍCIO

Situado no gaveto entre a Rua da Alegria (n.º 39) e a Rua Formosa (n.º 
121), este palacete oitocentista acolhe, actualmente, a sede do núcleo do 
Porto da Liga dos Combatentes da Grande Guerra. Fundada em 1925, esta 
associação adquiriu, em 1974, o imóvel onde se encontra instalada, tendo 
procedido, desde então, a uma série de intervenções de recuperação e 
restauro. Para além dos Serviços Centrais da Liga, existe ainda, neste 
prédio, o Museu dedicado às duas Guerras Mundiais, uma Galeria de Arte, 
uma Biblioteca, uma residencial e um restaurante. 

A edificação deste palacete, em meados do século XIX, deve-se ao 
Visconde Pereira Machado, que aqui habitou, celebrizando o imóvel pelas 
festas e bailes que organizava e que tanta fama granjearam na sociedade 
portuense de então. Nascido na cidade invicta, viveu no Brasil até aos 30 
anos, época em que regressou à terra natal, onde desenvolveu, graças à 
sua imensa fortuna, uma acção benemérita a favor de várias instituições, o 
que lhe mereceu, em 1861, o título de Visconde. 

O seu palacete testemunha uma época de desenvolvimento do Porto, 
marcada pelo gosto neoclássico e algum eclectismo. A fachada principal, 
dividida em três panos, é aberta por um conjunto de vãos simétricos, cujos 
ritmos convergem na secção central, destacando o frontão com o brasão 
dos Pereira Machado. Se no piso térreo, onde anteriormente funcionaram 
os serviços de apoio ao palacete, os vãos são de linhas rectas, salientando-
se a porta central pela sua maior altura, no andar nobre observam-se uma 
série de janelas de sacada, com varandas que respeitam a divisão tripartida 
do alçado. A central é abaulada, variando também os remates das janelas, 
com frontões triangulares e circular, ao centro. A balaustrada esconde o 
terceiro piso, onde antigamente se situavam os quartos da família. 

Apesar dos recortes, a cantaria preenche quase a totalidade do alçado, 
que não prescinde do habitual frontão triangular, e cuja janela central exibe 
motivos de grinaldas claramente filiados num gosto neoclássico. 

No interior, ganha especial importância a escadaria de granito que liga 
os primeiros dois pisos, rematada por uma clarabóia com decoração em 
estuque, de imponente efeito decorativo. De entre os muitos compartimentos, 
boa parte dos quais com trabalhos de estuque, destaca-se o denominado 
Salão Nobre (hoje parte do Museu), com pinturas a óleo da autoria do 
italiano Polo Pizzi. O esplendor destes interiores era, a avaliar pelos 
elementos desaparecidos de que há notícia, bastante mais aparatoso. Em 
muitas salas existiam fogões de sala, em mármore de Carrara, e no Salão 
Nobre, as falsas colunas eram coroadas por figuras duradas. 

Depois do Visconde Pereira Machado, este edifício recebeu, na década 
de 1930, o Tribunal da Relação e o Arquivo de Identificação do Porto, 
tendo chegado à década de 70 do século XX com vários problemas de 
degradação, que a Liga dos Combatentes procura, ainda hoje, resolver.  
(Rosário Carvalho)
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