
•  jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français - jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français - jornal comunitário em Português  •
 Num. 151  Ano / An 8 - 18 de Janeiro / 18 janvier 2020

www.facebook.com/museucombatente.oficial

Visitez
Le 
Portugal

Ver na página 20 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.

À tous les lecteurs et collaborateurs
A todos os leitores e colaboradores

Merci. Obrigado.

L’Iran, et non Trump, a causé l’escalade

En Europe, un réflexe antiaméricain incite à voir le régime de Téhéran comme 
une victime. Cette vision est fausse. 

Par Luc de Barochez| Le Point.fr
 
Le général iranien Qassem Soleimani, chef de la force al-Quds des Gardiens de 
la révolution, a été tué le 3 janvier par un tir de drone américain à l’aéroport de 
Bagdad. 
     
Donald Trump a-t-il pris le risque de déclencher la troisième guerre mondiale en 
faisant assassiner le plus éminent des généraux iraniens ? L’hypothèse circule 
et le mot-clé #WWIII (pour World War 3) fait fureur sur les réseaux sociaux. Il 
s’agit pourtant d’une idée erronée. C’est l’Iran, et non pas les États-Unis, qui 
est responsable de l’escalade en cours. En outre, les risques que cette dernière 
mène à une conflagration généralisée sont négligeables.(...)

Hommages iraniens à Soleimani
Le Devoir

Au premier des trois jours d’hommage national au général Soleimani décrétés 
en Iran, des foules monstres ont pris d’assaut les rues de Machhad et d’Ahvaz, 
dimanche. Soleimani était le militaire le plus populaire de l’Iran. Il dirigeait la 
force Al-Qods, unité d’élite des Gardiens de la révolution, l’armée idéologique 
iranienne.

Le convoi qui transportait les restes du général et d’autres victimes dans cinq 
cercueils a lentement avancé parmi une marée humaine. Devant l’engouement 
populaire ralentissant la progression du cercueil du général iranien à Machhad, 
les autorités ont annoncé l’annulation d’une cérémonie d’hommage prévue en 
soirée à Téhéran.

Avec l’Agence France-Presse et La Presse canadienne

Para o avô, a avó, nossos pais e suas famílias

O mundo ao avesso...

Esta semana, na Inglaterra, todas as menções ao Holocausto foram removi-
das do currículo escolar,afirmando que prejudica a população muçulmana, que 
nega a existência do Holocausto.

Este é um sinal da chegada da catástrofe, que pouco a pouco se aproxima do 
mundo, uma evidência surpreendente da facilidade inconcebível com a qual as 
nações se rendem.Cerca de 70 anos se passaram desde o final da Segunda 
Guerra Mundial na Europa.Este texto foi criado e enviado para fazer uma ca-
deia de memória na sua memória !!!

De 6 milhões de judeus, 20 milhões de russos, 10 milhões de cristãos, 1.900 
padres católicos,que foram assassinados, estuprados, queimados, esfomea-
dos e humilhados por aqueles que procuraram outro caminho!

Agora mais do que nunca, no contexto dos esforços do Irã e outros, que decla-
raram o Holocausto uma "lenda"!

É absolutamente necessário fazer todo o possível para que o mundo nunca se 
esqueça ...
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A Chuva  e o Bom Tempo

Se gosta do nosso jornal 
recomende-o a um amigo

www.ABCportuscale.com

OS Seis Melhores Médicos do Mundo

CARTA DEIXADA POR STEVE JOBS, ANTES 
DE TER MORRIDO COM UM CANCRO NO 
PÃNCREAS
STEVE JOBS morreu bilionário com um câncro no pâncreas, aos 56 anos. Estas 
são as suas últimas palavras na cama:

-”Cheguei ao auge do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos de outros, minha 
vida é uma abreviação, um resumo, do sucesso. No entanto, além do trabalho, 
tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um facto da vida ao qual estou 
acostumado. Neste momento, encontro-me deitado na cama dum hospital, doente, 
fragilizado, a recordar toda a minha vida. Percebo que todo o  reconhecimento e 
riqueza que eu me orgulhei tanto, se descorou, diante da morte iminente. Podes 
contratar alguém para conduzir o teu carro, ganhar dinheiro para ti, mas não podes 
ter alguém para suportar a tuas dores. Objectos materiais perdidos, podes encontrar. 
Mas há uma coisa que nunca podes encontrar, quando esta estiver perdida, é a 
“Vida”! Quando uma pessoa entra numa Sala de Cirurgia, vai perceber que há um 
livro que tens de terminar de ler:  “O Livro da Vida Saudável”. Qualquer que seja o 
teu estado de vida, em que estejas agora, com o tempo, terás que enfrentar o dia, 
em que a cortina se fechará. Portanto, presenteia o AMOR pela tua família; AMOR 
pelo seu cônjuge; AMOR pelos teus amigos. Cuida bem de ti. Valoriza os outros; 
à medida que envelhecemos e, tornamo-nos mais sábios, ficamos a perceber, 
lentamente, que usar um relógio de 300 dólares ou um de 30, ambos marcarão a 
mesma hora; quer levemos uma carteira com 500 dólares ou 30, a quantidade  de 
dinheiro dentro dela é a mesma;  que sermos proprietários de um carro no valor de 
150.000 dólares, ou um carro de 10.000, a estrada e a distância são as mesmas e 
chegamos ao mesmo destino; quer bebamos uma garrafa de vinho de 300 dólares 
ou uma de 10, a  ressaca é a mesma; que se a casa em que vivemos, tem uma 
área de 300 ou 3000 Metros quadrados, a solidão  é a mesma. Podes perceber, 
que tua verdadeira felicidade interior não vem das coisas materiais deste mundo. 
Quer voes em primeira ou em classe económica, se o avião cair, tu cairás com ele. 
Portanto...Espero que percebas, quando tens amigos (e velhos amigos), irmãos e 
irmãs, com quem possas conversar, rir, brincares, contar anedotas, ou pedacinhos 
das tuas aventuras, fala sobre a tua terra, ou do tempoo (céu e terra)...Isso, Sim! 
Isso, é a verdadeira felicidade! Repara: há cinco (5) factos inegáveis da vida:

1. -Não ensines os teus filhos a serem ricos. Educa-os para serem felizes. Assim, 
quando crescerem, saberão o valor das coisas e não o preço.
2. -Come a tua comida, bem como os teus medicamentos. Caso contrário, terás 
que comer os medicamentos como a tua comida.
3. Aquele que te ama, nunca te deixará por outro, porque mesmo que hajam 100 
razões para desistir, ele ou ela, encontrará sempre uma razão para ficar.
4. Há uma grande diferença entre um ser humano e ser humano. Poucos 
realmente entendem isso.
5. Tu és amado, quando nasces. Serás amado quando morreres. No meio, é que 
terás de saber coordenar!

Seis melhores médicos do mundo:

1. Luz Solar
2. Descanso
3. Exercícios físicos (caminhadas, flexibilidade, beber muita água e respirar bem)
4. Dieta
5. Auto-Confiança  
6. E ama os teus Amigos (Mantenha-os em todas as fases da vida e desfrutarás 
de uma vida saudável).

Se quiseres andar rápido, anda sozinho. Mas se quiseres caminhar longe, anda 
junto! Como diz a 6ª Regra do Budismo:

 “A pessoa mais rica, não é a que tem mais, mas  a que precisa menos”!  Ou seja, 
é aquela, que sabe viver com o que tem!

Abrindo caminho para a compreensão 
da Constituição Portuguesa - CRP
Pensei recentemente debruçar-me sobre a CRP (Constituição da 
República Portuguesa), para tentar compreender o alcance da mesma 
sobre a sociedade mutipartidária portuguesa. E logo notei afirmações que 
não me parecem envolver a maioria dos cidadãos do país. A menos que 
— como diz um adágio antigo — “quem não é do Benfica, não é bom 
chefe de família!”  Nada mais imbecil. Mas, vejamos o texto oficial: No 
texto orginal da CRP (Constituição da República Portuguesa) adoptada 
pela Assembleia há 44 anos afirma-se:”a decisão do povo português de 
defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais 
dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, 
de assegurar o primado do Estado de direito democrático e de abrir 
caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo 
português, tendo em vista a construção de um país livre, mais justo e mais 
fraterno”.

Todo este palavreado surge no seguimento de um malfadado Abril de 
1974.

Se, o 25 de Abril foi um sucesso inesperado e um grande momento de 
alegria dos membros implicados no Movimento, nos dias ou meses que se 
seguiram a esperança cedeu o lugar ao desancorajamento.

Creio bem, que grande parte dos inicialmente activos no projecto, se 
devem ter sentido deprimidos, ao se aperceberem que a ideia de base foi 
totalmente alterada pelos elementos que se apossaram da direcção do 
país, procurando torná-lo num pião, às ordens e decisões dos comunistas.

Cometeram-se muitos erros que, para além de confundir o público sensato 
e responsável, deitaram o aplaudido movimento para as ruas da amargura. 
As aproximações aos partidos únicos do comunismo internacional, as 
visitas efectuadas e as graduações dos dirigentes assumidos em generais, 
foi o golpe final duma revolução que tinha nascido com boas intenções. 
O país transformou-se num qualquer país de bananas. Afastando-se 
completamente da preocupação de reparar as injustiças sociais, enveredou 
pelo caminho da corrupção, do desleixo e da vaidade de si mesmo.

Voltemos todavia à dissecação do parágrafo da Constituição acima.

Qual foi, até hoje, a independência nacional que o povo português 
defendeu? Se, aqueles que no Ultramar defenderam os territórios nacionais 
(os Franceses chamam Departamentos do Ultramar às suas colónias....) e 
não são respeitados tanto pelos Governos como pelo povo amorfo?

Portugal, já pouco ou nada tem que lhe pertença verdadeiramente. Tudo 
tem sido vendido a retalho a quem mais dá ou, em troca duma qualquer 
facilidade, em obter mais um empréstimo que vem sobrecarregar os juros 
a pagar pela população. Serviços de primeira ordem estão nas mãos 
estrangeiras. Seja a água ou a electricidade, entre outras. E no campo 
territorial, alguém terá respondido ao imbecil do Governador de Sevilha, 
creio ter sido ele, da comunidade autónoma da Andaluzia que afirmou, há 
poucos dias, estar a preparar a anexação do território português adjacente 
ao seu...

Quanto à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, bastará olhar 
para os serviços dos Tribunais e os casos que correm há vários anos 
sem se saber se algum dia terão solução conveniente. Deixo ao leitor a 
enumeração dos casos mais famosos. Estamos todos, penso, à espera do 
estabelecimento das bases democráticas, que tardam a aparecer.

Mas a cereja sobre o bolo surge com a abertura do caminho para uma 
sociedade socialista....Que é isto? Quem deu direito aos fazedores da 
Constituição de considerar que o Povo Português é de cariz e instintos 
socialistas? Quem, como eu, que não sou nem serei socialista, não conta 
na CRP?

Como alguém já disse: Em 1910 a República destruiu a Monarquia e 
agora, a República está a destruir Portugal.

Mas socialista, NÃO.

Raul Mesquita
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L’île aux  eurs
L’île de Madère, avec son décor unique et 
un climat merveilleux, est l’endroit parfait 
pour passer des vacances à n’importe 
quel moment de l’année.

A 545 kilomètres de la côte ouest de 
l’Afrique et à 978 kilomètres du territoire 
continental portugais, l’ile de Madère est 
un miracle de la nature en plein Océan 
Atlantique. Il s’agit d’un local dont la 
beauté est impressionnante, la végétation 
exotique et on la lumière radieuse met 
en valeur le paysage éblouissant. Les 
montagnes descendent brusquement vers 
la mer et se perdent dans les profondeurs 
mystérieuses. Des  chutes  d’eau  se  précipitent 
en cascades par les rochers en traversant 
routes et chemins. 

Des masses de roche volcanique forment de véritables piscines naturelles d’eau 
chaude à Porto Moniz. Vers l’intérieur, les montagnes entourent des vallées 
inaccessibles, couvertes de végétation luxuriante dans un décor époustou ant. 
Dans les sommets, le coucher de soleil est un spectacle inoubliable. 
João Gonçalves Zarco et Tristão Vaz Teixeira, deux navigateurs du Prince Henri, 
ont été les premiers à découvrir cette beauté en 1420.

L’ile de Madère est ainsi devenue le point d’arrêt des navires qui se déplaçaient 
vers les lointains parages d’Asie et de l’Extrême Orient. Ils ont laissé sur l’ile des 
espèces de plantes exotiques qui se sont développées et qui ont proliféré grâce 
au sol volcanique riche et à la douce température de l’air.

La capitale, Funchal, est une ville portuaire très pittoresque avec beaucoup de 
restaurants qui vous tentent, tout au long des allées au bord de la mer. En passant 
par les vieilles ruelles vous verrez des maisons dont les portes et les fenêtres 
sont bordées de basalte noir, et vous trouverez de belles églises. Le Musée d’Art 
Sacre contient de nombreux chefs-d’œuvre portugais et  amands et des pièces 
très riches en argent qui datent du XVe et XVIe siècle, lorsque l’ile était prospère 
grâce au commerce du sucre. Le Musée Quinta das Cruzes possède de beaux 
exemplaires de l’art du XVIIIe siècle. L’ile de Madère produit des vins fameux a 
partir de vignobles cultivés en assises, ainsi que les délicates dentelles et les 
broderies exécutées à la main, les objets en osier, les fruits tropicaux, et les 
 eurs exotiques.

Les monarques et les personnalités célèbres ont toujours préféré les hôtels de 
Funchal. La ville est spécialement animée pendant les fêtes traditionnelles comme 
le mondialement connu feu d’arti ce de mondialement connu feu d’arti ce de la 
Nuit de l’An, sur la baie de Funchal.

Au long de la côte, à Câmara de Lobos, les pécheurs lancent des lignes à 3 000 
mètres de profondeur pour attraper le poisson-épée noir, une spécialité de l’ile. 

Le paysage est une source d’inspiration 
extraordinaire et on comprend pourquoi 
Winston Churchill a choisi cet endroit pour 
ses peintures. A quelques kilomètres le 
Cap Girão, la deuxième falaise la plus 
haute du monde. De l’autre côté de 
l’île vous trouverez le petit village de 
Santana avec ses typiques maisons aux 
toits de chaume.

Faites un tour organisé par les «levadas», 
des canaux d’irrigation construits pour 
transporter l’eau du haut des montagnes 
vers les fermes et même les villages. Si 
vous souhaitez un peu plus d’action, 
vous pouvez jouer au golf et au tennis, 
ou plonger dans les grottes sous-

marines, ou bien sentir l’émotion de la grosse pêche. Ne manquez pas de passer 
au Terreiro da Luta et faites l’expérience excitante de descendre la montagne, 
jusqu’au centre de Funchal, dans les traditionnels «carrinhos do monte» en osier, 
guides par deux hommes.
Et pourquoi ne pas partir à l’aventure un peu plus loin, en bateau ou en avion, 
jusqu’a l’ile de Porto Santo avec ses 9 kilomètres de sable, ou bien jusqu’a la 
réserve écologique des Iles Selvagens?

Madère est un véritable oasis tropical où on peut encore rêver du paradis.

ICEP
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D. SANCHO I E O POVOAMENTO DA TERRA DE BARROSO
 Dr. João Soares Tavares

Já dediquei neste jornal uma crónica a D. Afonso III, rei que 
se empenhou terminantemente no povoamento da Terra de 
Barroso. Hoje, vou expor uma panorâmica não exaustiva 
sobre a actividade desenvolvida na mesma área pelo seu 
avô – D. Sancho I.

Inicio esta crónica com uma explicação prévia destinada a quem estará menos 
familiarizado com os primórdios da nacionalidade quando o reino estava dividido 
em terras governadas por um tenens (tenente). Uma, a Terra de Barroso, abrangia 
um vasto território. Incluía todo o concelho de Montalegre, a quase totalidade do 
concelho de Boticas, (excepto uma freguesia), as freguesias Ruivães e Campos 
do concelho de Vieira do Minho, algumas aldeias do concelho de Ribeira de 
Pena e um território com as aldeias Rubiás, Santiago e Meaos que formaram o 
designado Couto Misto, hoje pertencente à Galiza.

1. Sancho I (1154-1211) ficou conhecido na História merecidamente com 
o cognome de Povoador, pois foi o primeiro grande obreiro do povoamento do 
reino numa época em que a escassez de habitantes era notória. 

Fig. 1 – Selo dos Correios de Portugal 
com o retrato de D. Sancho I (Arquivo 
pessoal)

2. O monarca, segundo rei 
da primeira dinastia, ascendeu ao 
trono em finais de 1185, depois de 
alguns anos na regência do reino. 
Essa experiência propicia-lhe o 
conhecimento da existência de um 
território de ocupação flutuante na 
região raiana, onde se localizava a 
antiga Terra de Barroso. Ao desejo do 
rei leonês – com quem mantinha um 
braço de ferro desde 1178 quando 
fizera o assalto a Triana (Sevilha), feito 
de armas reconhecido – de ocupar 
esse território da fronteira, juntavam-se 
os nobres da região, que alternavam a 
sua lealdade ao rei de Portugal e ao rei 
de Leão. Dentre eles destacavam-se 
os Soverosa, senhores privilegiados 
da corte e da região onde detinham a 

sua tenência.

Desde Maio de 1176 era mordomo da cúria Vasco Fernandes de Soverosa, 
nobre poderoso com ligações às linhagens galegas e às linhagens do Entre 
Douro e Minho.

No Verão de 1186 houve um desentendimento entre D. Sancho I e Vasco 
Soverosa que fora sempre fiel a D. Afonso Henriques e a D. Sancho I, mordomo 
durante dez anos. A discórdia teve consequências profundas pois motivou o 
afastamento do Soverosa. A nomeação recaiu em Mem Gonçalves de Sousa 
também membro de uma família notável – os Sousa – que andou ausente dos 
cargos mores da cúria de D. Afonso Henriques.  Esta família detinha as suas 
tenências na vizinhança das tenências dos Soverosa, que provocava enorme 
rivalidade entre as duas linhagens. Sessenta e cinco anos depois, no reinado de 
D. Afonso III, os Sousa continuavam em proeminência nessa região nortenha. 
Na tenência de Barroso estava Gonçalo Garcia de Sousa e nas tenências das 
Terras de Basto, de Aguiar da Pena e de Panoias era tenente Mem Garcia de 
Sousa, irmão daquele. (Indicaram-se apenas os Sousa em tenências de terras 
dos actuais distritos de Vila Real e Braga). Pelo contrário, na mesma data os 
Soverosa tinham desaparecido das Tenências que anteriormente governaram.

Os documentos não pormenorizam, mas foi um problema sério, tratou-se 
provavelmente de um caso de infidelidade ao rei, porque Vasco Soverosa mal 
desapareceu da corte de D. Sancho I obteve a tenência leonesa de Zamora, 
cargo que inicia em 27 de Outubro de 1186 e ainda se mantinha em 1188. (1). 
Segundo um documento do rei leonês Fernando II, em Julho de 1187 Soverosa 
recebeu várias vilas e seus termos como recompensa pelos bons serviços 
prestados ao rei. (2)

 Fig. 2 – Castelo de Piconha, 
desenhado por Duarte D´Armas no 
século XVI (Livro das fortalezas de 
Duarte D`Armas)

Infere-se que D. Sancho I decidiu 
deslocar-se ao norte onde o Soverosa 
detinha a tenência da terra portuguesa 
para o reprimir e, em simultâneo, com a 
sua presença e poderio militar marcar 
a ocupação daquele território raiano. 
(3) Parece coerente admitir serem as 
razões expostas que motivaram pouco 
depois do Verão de 1187 o fossado a 
São Paio da Piconha. (4)

Os documentos de D. Sancho I 
não são pormenorizados sobre os 
meios empregues no fossado e 
somente algumas pistas deixadas em 
documentos posteriores provam a sua 
realização, designadamente: “quando 
ibat rex domino Sanchio pró a Sancte 
Pelagio de Piconia”. (5)

Parece certo: a relação entre D. Sancho I e o Barroso iniciou-se quando o rei 
se deslocou pessoalmente a São Paio da Piconha, tendo outorgado forais ao 
Castelo de Piconha e a Padronelos no referido ano de 1187 ou pouco tempo 
depois. Embora a documentação da Chancelaria referente ao rei Povoador seja 
omissa relativamente aos forais citados comprova-se: o Castelo de Piconha 
recebeu foral de D. Sancho I. Temos dele conhecimento pelo foral de D. Manuel 
I outorgado a 18 de Janeiro de 1515. (6). Em Tourém tinha assento a sede do 
referido concelho. No castelo vivia apenas o alcaide e uma pequena guarnição.
O conhecimento do foral outorgado por D. Sancho I a Padronelos é fornecido por 
uma carta de confirmação de D. Afonso III assinada em Coimbra a 5 de Outubro 
de 1265. (7)

Os documentos chegados até ao presente silenciam a data precisa da 
concessão dos forais referidos. Todavia, não é despiciendo admitirmos serem 
uma consequência da deslocação do monarca à Terra de Barroso ao verificar 
a premência do povoamento da região raiana e a necessidade de uma defesa 
mais eficaz da fronteira. Aliás, as Inquirições realizadas em reinados posteriores, 
indiciam de uma maneira embora indefinida uns “privilégios” distribuídos por D. 
Sancho I aqui e ali, que nos levam a sugerir estarem no embrião das honras de 
Barroso. (8) O rei D. Sancho I “honrava” com a sua presença os “privilégios” 
concedidos.

A preocupação do rei Povoador confirma-se quando isentou os primeiros trinta 
moradores de Barroso que tivessem “cavalo, escudo e lança” de certos tributos. 
O rei aliciava os povoadores concedendo-lhes regalias, porque estando em 
zona de fronteira competia-lhes defender a região, conforme se constata em 
documentação de reinados seguintes, nomeadamente nas inquirições referentes 
a São Lourenço de Cabril do Julgado de Barroso, (Inquirições de D. Afonso III, 
1258, I.A.N./T.T), e na carta de D. Afonso III já citada que confirma o foral de 
Padronelos, outorgado por D. Sancho I.

O castelo de Piconha (Fig. 2) desenhado cerca de 1509 por Duarte D´ Armas foi 
provavelmente mandado reconstruir pelo rei Povoador sobre as ruínas de uma 
fortaleza leonesa, dando fé à investigação de um historiador espanhol. (9)
A sua reconstrução (ou construção) encontra justificação na outorga do foral 
concedido à referida fortaleza pelo monarca.
 

 Fig. 3 – Castelo de Portelo desenho de 
Duarte D´Armas no século XVI (Livro 
das fortalezas de Duarte D`Armas)

Quanto ao castelo de Portelo (Fig. 
3), desenhado igualmente por Duarte 
D`Armas, existem referências de 
uma primitiva fortaleza no início do 
século XII. D. Urraca de Leão fez uma 
“concessão de Portelo (castelo) à 
sua meia-irmã D. Teresa” mãe de D. 
Afonso Henriques.

Embora os documentos sejam 
omissos, não será descabido admitir ser também preocupação de D. Sancho I 
a reconstrução do castelo de Portelo sentinela defensiva da fronteira e de 
Padronelos que lhe ficava nas proximidades, assento do concelho legalizado 
pelo referido foral outorgado pelo monarca.
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Em época mais longínqua, atendendo aos achados arqueológicos encontrados 
nas redondezas do penhasco que serviu de base ao castelo de Portelo, admite-
se ter sido anteriormente uma fortificação romana.

Das fortalezas referidas que durante séculos defenderam a fronteira barrosã 
hoje já pouco resta. Permanecem na paisagem os imponentes penedos que lhes 
serviram de suporte, conforme se observa nas figuras 4 e 5, testemunhos das 
batalhas travadas outrora entre portugueses e castelhanos.

Fig. 4 – Piconha na actualidade 
(imagem reproduzida do livro 
“Montalegre e o descobridor da Costa 
da Califórnia”, 2009, de João Soares 
Tavares) 

Fig. 5- Portelo na actualidade (Coto de 
Sendim) (imagem reproduzida do livro 
“Montalegre e o descobridor da Costa 
da Califórnia”, 2009, de João Soares 
Tavares)

Pela Chancelaria de D. Sancho I temos conhecimento de diferentes concessões 
do monarca. No actual distrito de Vila Real, outorgou vinte e um diplomas, 
número significativo quando comparado com outras regiões do reino. Aqui ficam 
registados os topónimos das terras: Castelo de S. Cristóvão (1189), Souto Maior 
(1196), Souto de Telões (1196), Ermelo, Bilhó, Sabrosa (1196), Abaças (1200), 
Guiães (1202), Santa Marta de Beduído (1202), Cedrema, Fontes (1202), 
Taboadelo (1202), Crastelo (1202), S. Cipriano (1205), Fonte de Muliere (1206), 
Aguiar de Pena e Anexas, Rualde, Andrães, Argimundães, Godim e Souto de 
Escarão (1207); e, quatro apenas no distrito de Bragança: Penas Roias (1187) 
Bragança (1187), Junqueira da Vilariça (1201), e Rebordães (1208). (Chancelaria 
de D. Sancho I, Cartas de Foral, I.A.N./T.T.).

Parece-me pertinente citar da  “Crónica Geral de Espanha de 1344” uma frase 
significativa que identifica D. Sancho I: “…Foy muy boo rey e pobrou muyta terra 
e foi chamado dõ Sancho, o lavrador, e esto porque lavrou muytos castellos e 
pobrou muytas villas e fez muyto bem”. (10)

NOTAS:

(1) “Regesta de Fernando II”, de Júlio González, Madrid, 1943

(2) “Regesta de Fernando II”, idem

(3) “Documentos de D. Sancho I (1174-1211)”, Edição de Rui de Azevedo, Avelino 
da Costa, Marcelino Pereira, Vol I, Coimbra, 1979

(4) S. Paio na actualidade pertence à Galiza. Pelas Inquirições Afonsinas em 
1258, portanto no reinado de D. Afonso III era um lugar repartido por Portugal e 
Galiza: “et de Santo Pelagio de tota prole que exierit pró ad dominum debet inde 
habere Dominus Rex terciam partem.”

(5) Chancelaria de D Afonso III, Livro II, f.4, I.A.N./T.T.)

(6) Livro dos foraes novos da comarqua de Trallos Montes f. 42 e 42 v.º I.A.N./T.T.

(7) Chancelaria de D. Afonso III, Livro I, I.A.N./T.T.)

(8) As honras são pequenas unidades concelhias com uma particularidade muito 
peculiar. Constituídas geralmente por uma paróquia, ou pouco mais, possuíam 
um governo próprio à semelhança dos concelhos das cidades. As honras de 
Barroso é assunto para uma outra crónica.

(9) Manuel Gonzáles Simancas, in “Plazas de Guerra Y Castillos medievales de 
la frontera de Portugal”, Madrid, 1910, cita um códice da “Seccion de Manuscritos 
da Biblioteca Nacional de Madrid”, que tem escrito: “el castillo de Piconha fué 
construído por D. Alfonso III de Léon (866-910)

(10) “Crónica Geral de Espanha de 1344”, Ed. De Luís Lindley Cintra, Lisboa, 
1951-1990.

(João Soares Tavares escreve segundo o anterior acordo ortográfico)
 In Diário do Minho de 31/12/2019

JOACINE ... ( e a Rainha Jinga ) Joacine..
.
“Para a deputada Joacine Katar Moreira, que aprecia fazer-se fotografar defronte 
de quadros que ilustram a escravatura na História portuguesa, recomendo uma 
célebre gravura de Cavazzi.

Pode ser ampliada para o tamanho desejado e afixada numa qualquer parede do 
Palácio de S. Bento para o tempo da sessão fotográfica.
 
A gravura retrata uma célebre sessão de negociações de paz entre o governador 
português João Correia de Sousa e a celebérrima Rainha Jinga Mbandi. Esta 
foi acolhida pelos portugueses, em Luanda, com  grande pompa e solenidade.
 
Mas, no momento da reunião, Jinga verifica rapidamente que, na sala não havia 
cadeiras e que teria de ficar de pé. Aí, chama uma das suas escravas e ordena-
lhe que se ajoelhe por forma a sentar-se nas suas costas. 

A gravura representa esse quadro: a rainha Jinga, sentada em cima da sua 
escrava prostrada, negociando de igual para igual com o governador português, 
sentado na sua cadeira.
 
Destas negociações, que foram muito bem sucedidas, reza a história do encontro 
que, no final, Jinga levantou-se para os cumprimentos de despedida. Como a 
escrava continuava acocorada na posição para servir de assento, o governador 
perguntou por que não a mandava levantar. Ao que a guerreira angolana 
respondeu de forma altiva: “Já não preciso dela, nunca me sento duas vezes na 
mesma cadeira!” E deixou a escrava para trás.
 
É um quadro de dominação e subjugação muito adequado às preocupações 
retardatárias da deputada Joacine Katar Moreira.
 
Devo sublinhar que, ao citar este episódio, não pretendo diminuir minimamente o 
perfil da Rainha Jinga Mbandi, grande figura da História de Angola, que manteve 
com os portugueses relações intermitentes, ora de conflito, ora de grande 
proximidade.
 
Jinga, apesar de não só ter tido muitos escravos e escravas, como haver sido 
uma grande senhora do tráfico esclavagista, foi uma personagem notável, que 
merece ser conhecida e admirada.
 
É um grande sinal de estupidez e de desvario querer avaliar as pessoas e os 
povos fora do tempo e dos lugares em que viveram e em que ocorreram os 
factos que relatamos.”
 

José Ribeiro E Castro
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Europe : les Attaques Anti-
Chrétiennes ont Battu Tous 
les Records en 2019

par Soeren Kern
Traduction du texte original: Europe: Anti-Christian Attacks Reach 

All-Time High in 2019

•	 Les médias européens font rarement mention du vanda-
lisme anti-chrétien ; mais en février 2019, ils ont commencé 
à s’y intéresser quand neuf églises ont été attaquées en 
l’espace de deux semaines. L’incendie suspect qui a ravagé 
l’emblématique Notre-Dame de Paris en avril 2019, a de 
nouveau ramené le sujet à la Une. Mais la chape de silence 
est depuis, retombée.

•	 « Chercher à détruire ou endommager des édifices chrétiens 
est une manière de faire « table rase » du passé. » - Annie 
Genevard, députée Les Républicains, entretien accordé au 
Figaro, le 2 avril 2019.

•	 « Dans le passé, même si l›on n›était pas chrétien, 
l›expression du sacré était respectée. La liberté religieuse 
est aujourd›hui clairement menacée. La laïcité ne doit pas 
être un rejet du religieux, mais un principe de neutralité qui 
laisse chacun libre d›exprimer sa foi. » - Dominique Rey, 
évêque de Fréjus-Toulon, entretien accordé au magazine 
italien Il Timone, 5 août 2019.

•	

L’hostilité anti-chrétienne se répand en Europe occidentale. En 
2019, jour après jour, des églises et des symboles chrétiens ont 
été délibérément attaqués. Le problème a fait la une des journaux 
en avril 2019, quand un incendie suspect a ravagé l’emblématique 
cathédrale Notre-Dame de Paris (photo). Mais depuis, la chape de 
silence médiatique est à nouveau retombée. (Photo de Véronique 
de Viguerie / Getty Images)

L’hostilité anti-chrétienne se répand en Europe occidentale. En 
2019, jour après jour, des églises et des symboles chrétiens ont été 
délibérément attaqués.

Le Gatestone Institute a passé en revue des milliers d’articles 
de presse, de rapports de police, d’enquêtes parlementaires, de 
publications sur les réseaux sociaux et de blogs spécialisés tant 
en Grande-Bretagne, qu’en France, Allemagne, Irlande, Italie et 
Espagne. Notre recherche a établi qu’environ 3000 églises, écoles, 
cimetières et monuments chrétiens ont été vandalisés, pillés ou 
dégradés en Europe, en 2019 - ce qui constitue une année record 

pour les sacrilèges anti-chrétien sur le continent.

La violence contre les sites chrétiens est la plus répandue 
en France. Si l’on en croit les statistiques gouvernementales, 
les églises, écoles, cimetières et monuments chrétiens sont 
vandalisés, profanés et brûlés au rythme de trois par jour 
en moyenne. En Allemagne, les attaques contre les églises 
chrétiennes se produisent à un rythme moyen de deux par jour, 
selon les déclarations de police.

Les attaques contre les églises et les symboles chrétiens sont 
également monnaie courante en Belgique, en Grande-Bretagne, 
au Danemark, en Irlande, en Italie et en Espagne. Les sites et 
symboles du catholicisme romain sont visés en premier, mais en 
Allemagne, les temples protestants sont également pris pour cible.

Les auteurs de violences antichrétiennes - qui vont des incendies 
criminels au vandalisme en passant par la défécation, le sacrilège, 
le pillage, la moquerie, la profanation, le satanisme, le vol, et le 
crachat - sont rarement arrêtés. Lorsqu’ils le sont, la police et 
les médias censurent leur identité et leur origine ethnique. Les 
suspects sont la plupart du temps traités en déséquilibrés ; si bien 
que les attaques anti-chrétiennes ne sont pas classées comme 
des crimes de haine.

En France et en Allemagne, cette envolée des attaques 
antichrétiennes a coïncidé avec l’immigration de masse en 
provenance du monde musulman. L’absence de statistiques 
officielles sur les auteurs et les motivations empêche de savoir 
précisément combien d’attaques peuvent être attribuées à 
l’antichristianisme musulman ou à la cause jihadiste.

En Espagne, en revanche, les attaques contre les églises et les 
croix sont menées à une écrasante majorité par des anarchistes, 
des féministes radicales et d’autres activistes d’extrême gauche, 
qui donnent le sentiment de vouloir éradiquer le christianisme de 
la sphère publique.

Les attaques anti-chrétiennes semblent ne susciter qu’indifférence 
dans le grand public. Elles se divisent en quatre grandes catégories 
:
Vandalisme. Le vandalisme est la principale caractéristique des 
violences commises contre les sites chrétiens en Europe. L’intention 
antichrétienne n’est pas toujours explicite, mais le vandalisme vire 
au sacrilège et à la profanation lorsqu’il s’en prend aux objets et 
aux symboles du culte. D’un strict point de vue juridique, de tels 
délits sont difficiles à poursuivre en tant que crimes de haine. Les 
lois de la plupart des pays européens privent les procureurs de 
moyens ; ils doivent prouver que le vandalisme était motivé par 
une animosité envers les chrétiens ou le christianisme.

Vol. Nombre d’attaques ont des finalités financières. En France, 
en Allemagne et ailleurs, les cloches d’églises, les objets du culte 
en métal et même les tuyaux d’évacuation sont volés pour être 
revendus à des ferrailleurs. En Grande-Bretagne, près de la 
moitié des églises inscrites sur la Liste historique nationale ont été 
saccagées. De nombreux délits de ce type sont attribués à des 
gangs hautement organisés qui utilisent des drones, des cartes en 
ligne et des systèmes de géolocalisation pour identifier leurs cibles 
à travers des images aériennes, et organiser leur fuite. Le pillage 
des métaux atteint de telles proportions que des toits entiers 
peuvent s’envoler de lieux de culte historiques indique l’agence du 
patrimoine Historic England.

Politique. Les féministes radicales et les laïcs radicaux qui cherchent 
à agir contre des symboles du pouvoir et de l’autorité patriarcales 
s’en prennent volontiers aux sites du catholicisme romain. Ces 
profanations politiques se traduisent par des déprédations et des 
graffitis anarchistes ou féministes sur des églises et des symboles 
religieux. Ainsi, à Genève (Suisse), l’emblématique Monument 
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international de la Réformation protestante, également connu sous 
le nom de Mur des Réformateurs, a été vandalisé avec des jets de 
peinture multicolore formant un arc-en-ciel, symbole des groupes 
LGBT.

Religion. L’hostilité viscérale de nombre d’attaques envers le 
christianisme semblent avoir une origine religieuse ou spirituelle. 
Ces violences se traduisent par l’utilisation d’excréments pour 
barbouiller les représentations de Jésus-Christ ou les statues de 
Marie, la mère de Jésus. D’autres attaques visent les hosties qui 
sont souillées ou volées. Dans le rite catholique romain, les hosties 
une fois consacrées marquent la présence réelle du Christ. Les 
satanistes qui utilisent l’hostie consacrée dans les rituels de messe 
noire peuvent être à l’origine de ces attaques.

Pareilles violences, notamment celles qui attentent à l’essence 
même de la foi catholique romaine, ont pour but d’intimider et 
de harceler les catholiques comme s’il fallait les empêcher de 
pratiquer leur foi. Ces attaques sont passibles d’une condamnation 
pour crimes de haine. Elles menacent directement la liberté de 
religion en Europe, mais les poursuites sont rares.

Juan Pedro Quiñonero, correspondant depuis 35 ans à Paris du 
journal espagnol ABC, explique :

« Les profanations ont un caractère antichrétien évident. Des 
vandales ivres de haine agissent dans une perspective clairement 
antireligieuse. Ces derniers mois, des gangs antisémites ont 
profané des cimetières juifs, « signant » leurs actions avec des 
croix gammées. Les profanateurs d›églises catholiques ne « 
signent » pas leurs actes de vandalisme : mais tourner en dérision 
la figure du Christ en croix et profaner les autels sont des actes qui 
parlent d›eux- mêmes. »

Les médias européens qui montent en épingle les attaques contre 
les musulmans, ont minimisé les actes malveillants contre les 
chrétiens. Ces médias qui évoquaient rarement le vandalisme anti-
chrétien ont commencé de s’y intéresser en février 2019, quand 
neuf églises ont été attaquées en l’espace de deux semaines. 
L’incendie suspect qui a ravagé l’emblématique cathédrale Notre-
Dame de Paris en avril 2019 a de nouveau ramené le sujet à la 
Une. Mais depuis, la chape de silence est retombée.

Le journal français Le Monde a contesté l’utilisation par le 
gouvernement du terme « actes antichrétiens » et a demandé au 
personnel politique de ne pas « instrumentaliser » la question :

« Plus d›un millier d›actes par an, soit une moyenne de trois 
par jour : le nombre est élevé, mais que recouvre-t-il ? Peut-on 
vraiment parler de « profanations » – un terme fort, qui implique 
une atteinte au caractère sacré d›un lieu de culte ?

« Les motivations idéologiques sont minoritaires : il s’agit 
principalement de vols et de vandalisme dont les auteurs sont 
souvent mineurs. »

Annie Genevard, députée Les Républicains, a appelé à une 
enquête parlementaire afin de mieux comprendre la nature et les 
motivations des attaques antichrétiennes. Dans une interview au 
journal français Le Figaro, elle a déclaré :

« Récemment, deux actes de vandalisme terriblement graves 
ont été commis dans des lieux symboliques, et m’ont beaucoup 
choquée. Il y a quelques jours, l’incendie dans l’église Saint 
Sulpice, une église qui abrite des œuvres remarquables : il 
y en a pour près d›un million d’euros de dégâts et des œuvres 
irrémédiablement perdues ! Et quelque temps auparavant, des 
vandales se sont introduits dans la basilique Saint Denis, brisant 
notamment des vitraux et endommageant l’orgue. Saint Denis, ce 

n›est pas seulement un lieu de culte chrétien, c›est la nécropole 
des rois de France ! C›est un lieu de rencontre entre notre histoire 
nationale et nos racines chrétiennes. Que l›on ose s›en prendre 
à ce monument est vraiment choquant non seulement pour les 
chrétiens mais pour bon nombre de citoyens, quelles que soient 
leurs convictions. Lorsqu›un acte antichrétien est commis, on 
tourne alors le dos à l’Histoire de la France qui a un lien intime avec 
la religion chrétienne.

« S’en prendre à une tombe chrétienne ou une église, quelle que 
soit la motivation de l›auteur, c›est une manière de s›en prendre 
à une part de notre identité collective, car le christianisme et 
ses monuments ont façonné notre culture, notre histoire et nos 
paysages. Chercher à détruire ou endommager des édifices 
chrétiens est une manière de faire « table-rase » du passé. Dans 
une époque où règne le relativisme culturel le plus absolu, c›est 
d›autant plus grave que l›on met en péril certains de nos repères 
les plus précieux car les plus anciens. Une civilisation qui nierait et 
se détournerait de son passé serait une civilisation qui se perdrait. 
C›est cela qui me paraît inquiétant, et il faut y apporter une réponse 
politique forte. »

Dans une interview donnée au magazine italien Il Timone, l’évêque 
de Fréjus-Toulon, Dominique Rey, a déclaré que les attaques contre 
les églises d’Europe se produisent dans des sociétés européennes 
travaillées par la laïcité, le nihilisme, l’hédonisme, le relativisme 
culturel et moral, le consumérisme et une perte généralisée du 
sens du sacré. Il a noté :

« Dans le passé, même les non-chrétiens ou qui se disaient tels, 
acceptaient un environnement culturel marqué par le christianisme 
... mais ces racines ont été abandonnées par notre culture et par 
nos sociétés. Une fois supprimées les racines chrétiennes qui 
étaient notre dénominateur commun, les gens se sont tournés vers 
le communautarisme, ce qui a conduit à une fragmentation sociale 
et à une rupture. Pour recréer une base de valeurs commune et des 
référence qui se partagent, l’Europe doit restaurer la centralité de 
ses racines chrétiennes ...

« Il y a une évolution des actes de profanation contre les 
monuments, et une évolution des actes de profanation contre la 
foi catholique elle-même. Dans le passé, même si l’on n’était pas 
chrétien, l›expression du sacré était respectée. Aujourd’hui, la 
liberté religieuse est clairement menacée. La laïcité ne doit pas être 
un rejet du religieux, mais un principe de neutralité qui donne à 
chacun la liberté d’exprimer sa foi.

« Une convergence se produit entre le laïcisme - qui relègue les 
fidèles à la sphère privée et où chaque confession religieuse est 
soit banalisée soit stigmatisée - et un islam écrasant qui attaque 
les infidèles et ceux qui rejettent le Coran. D›un côté, les médias se 
moquent de nous ... et de l›autre, le fondamentalisme islamique se 
renforce. Ce sont les deux facettes de la réalité. »

L’analyste politique français Jérôme Fourquet, dans son livre – 
L’Archipel français : naissance d’une nation multiple et divisée - 
montre que la déchristianisation s’est produite en France dans le 
contexte d’une immigration musulmane de masse. Des données 
statistiques détaillées - par exemple, moins de 5% des Français 
assistent régulièrement à la messe du dimanche –montrent que la 
France est désormais un pays « postchrétien ». Il écrit :

« Il y a une déchristianisation croissante qui place la religion 
catholique en « phase terminale » ... Pendant des centaines 
d›années, la religion catholique a profondément structuré la 
conscience collective de la société française. Aujourd’hui, cette 
société est l’ombre de ce qu’elle était autrefois. Un profond 
changement de civilisation est en cours. »

Soeren Kern est Senior Fellow du Gatestone Institute de New York.
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PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE

Um ritual de cortejo sexual, típico do Carnaval transmontano, acaba de 
ser classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Mas a 
elevação do popular Entrudo Chocalheiro de Podence à distinção da UNESCO 
é atípica e certamente mais complexa do que a chuva de louvores patrióticos 
deixa adivinhar.

Por Luís Maio - Publico

Podence contava 424 moradores em 1981. Trinta anos depois, só 250 
mantinham lá residência permanente e agora poderão ser menos de 200. A 
continuar assim, a aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito de 
Bragança, dir-se-ia condenada ao eclipse demográfico, triste sina partilhada 
por um número crescente de terriolas do Nordeste transmontano. E, no 
entanto, esta Podence remota e cada vez menos habitada, meio fantasma, 
mantém viva uma tradição carnavalesca que acaba de ser promovida ao grupo 
exclusivo das manifestações culturais mais prestigiadas à escala planetária.

As chamadas “Festas de Inverno: Carnaval de Podence” fazem agora 
oficialmente parte do Património Imaterial da Humanidade, distinção que lhes 
foi atribuída no dia 12 de Dezembro, no âmbito da 14.ª Assembleia Geral 
da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural da Humanidade 
da UNESCO, que este ano ocorreu em Bogotá, Colômbia. A classificação 
— logo saudada por António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, aplaudida 
pelo Nordeste transmontano e de algum modo por Portugal inteiro, é uma 
verdadeira proeza, mas também o culminar de uma série de outras proezas 
de âmbito mais restrito, sem as quais aquela dificilmente teria sido alcançada.

Já antes da classificação, a candidatura de Podence tinha sido reputada 
de “exemplar” pela UNESCO devido à notável documentação e legitimação 
subjacentes (Outubro passado). A própria candidatura, avançada em Março de 
2018, teve por pré-requisito a integração do festejo no inventário do Património 
Cultural Imaterial de Portugal, que ocorreu um ano antes. Esta carreira de 
louvores institucionais é, por outro lado, sincrónica da crescente popularidade 
dos festejos de Entrudo celebrados na aldeia transmontana, agora com um 
cartaz alargado, distribuído por quatro dias. No ano passado, registaram para 
cima de 30 mil visitantes e isso é outro recorde impressionante para uma terra 
onde vivem menos de 200 pessoas. Tudo isto é ainda mais extraordinário se 
pensarmos que o Carnaval de Podence, apesar do seu sugestivo reportório 
de trajes e de ritos tradicionais, foi pura e simplesmente ignorado durante 
o quase meio século de Estado Novo, primando pela ausência em eventos 
sustentados no pitoresco e na tipicidade regional. Não havia certamente 
máscaras de caretos na Exposição do Mundo Português, levada a cabo frente 
aos Jerónimos, em 1940.

Rebobinando: uma aldeia insignificante nos confins do Portugal profundo não 
apenas logrou converter-se num bastião de autenticidade tradicional e salão 
de festas anuais para pequenas multidões, mas ainda elevar essa mesma 
celebração popular ao escalão das manifestações culturais mais prestigiadas 

do planeta — o que obviamente vai fazer disparar de novo o número de 
visitantes nos próximos festejos (o seguinte é já de 22 a 25 de Fevereiro). O 
que tem então o Carnaval de Podence assim de tão especial? E, para além 
de alguma sorte, o que precisou a aldeia transmontana de fazer para chegar 
ao mundo inteiro?

PÚBLICO -Foto

Um careto antes de sair para as diatribes. Os festejos do Carnaval em Podence 
duram hoje quatro dias OCTAVIO PASSOS/GETTY IMAGES

Em honra de Pan

Entre os trunfos maiores do Carnaval de Podence, estão a ancestralidade e o 
apego à tradição. Segundo registos que datam de meados do século passado, 
era então costume rapazes mascarados, justamente chamados “caretos”, 
juntarem-se em bandos para perseguir e “chocalhar” as raparigas da aldeia, 
usando para o efeito oito a 12 grossos chocalhos apertados à cintura. Acontecia 
cerca de um mês antes da Quaresma — sobretudo durante o Domingo Magro, 
o Domingo Gordo e na terça-feira do Entrudo, mas sem um guião, nem um 
horário muito precisos. Apanhar as miúdas a jeito não deveria ser tarefa fácil, 
uma vez que naquele tempo, sobretudo durante a quadra carnavalesca, elas 
raramente saíam à rua. Algumas, quando muito, espreitavam fugazmente às 
janelas para espiar e provocar os diabretes. Nestas circunstâncias, os jovens 
caretos não tinham outras opções para abordar as “vítimas” que não fosse 
saltar muros e escalar paredes, insinuando-se no interior das casas por alguma 
porta ou janela deixada inadvertidamente entreaberta. Uma vez no interior, no 
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entanto, chocalhar as moças e assaltar os produtos do fumeiro eram práticas 
se não encorajadas, pelo menos largamente consentidas durante a quadra.
Era, em qualquer caso, uma temporada de excepção, em que quase tudo 
era permitido num meio rural, conservador e fechado, onde quase tudo era 
proibido durante o resto do ano. Patrícia Cordeiro, socióloga, coordenadora 
da equipa técnica que levou o Carnaval de Podence ao Inventário Nacional 
e ao Património Imaterial da UNESCO, explica esta modalidade vintage do 
ritual carnavalesco em declarações recentes ao Diário de Trás-os-Montes: 
“Tem que ver com um meio rural, pastoril, pré-cristão, em que os rapazes 
vestidos de caretos funcionavam como uma espécie de celebração do fim 
do tempo improdutivo de Inverno e de início do novo tempo produtivo da 
Primavera. Depois, além de marcarem essa passagem de tempo no ciclo 
agrícola, também eram uma maneira de marcarem a vida dos rapazes, o 
tempo de iniciação à vida adulta.”

PÚBLICO -Foto

Os festejos do Carnaval em Podence duram hoje quatro dias e transformaram-
se num festival 

Os caretos de Podence surgem assim como uma manifestação destituída 
de sacralidade, que reconduz a rituais de fertilidade do mundo rural pré-
cristão. Nesse aspecto, Podence não está só, antes pertence a uma família 
de festas de Inverno com máscaras, chocalhos e trajes franjados que 
comungam do protagonismo juvenil, dos excessos alimentares e de uma 
certa licenciosidade. Encontram-se registos desses festejos disseminados 
por todo o Trás-os-Montes, mas também do outro lado da fronteira, sobretudo 
na região de Zamora, o que também aponta para uma origem comum, prévia 
ao estabelecimento das nacionalidades. Não se sabe a quando remontam 
precisamente, mas António Carneiro, presidente da Casa do Careto de 
Podence, acredita que esta é uma “tradição acima de tudo pagã, que remonta 
ao tempo dos celtas, enquadrada em manifestações agrárias”. 

António Pinela Tiza, autor de Inverno Mágico (Ritos e Mistérios Transmontanos), 
engloba mesmo a tradição de Podence num contexto mais vasto: “O Carnaval 
no Nordeste transmontano poderá não assumir o colorido e o aparato do que 
se festeja em outras paragens, mas é, por certo, o que mais se aproxima das 
origens desta tradição, as antigas festas agrárias, as saturnais romanas e as 
lupercais celebradas em honra de Pan, o deus dos rebanhos.” 
                             
A novidade da tradição

Festa de rapazes à entrada da idade 
adulta, o Carnaval esmoreceu nas 
aldeias transmontanas desde os 
inícios dos anos 1960. Foi quando 
rebentou a Guerra Colonial e 
começou o grande movimento de 
debandada dos meios rurais que 
viu muitos jovens no limiar da idade 
adulta sair das aldeias do interior 
à procura de melhores condições 
de vida nas grandes cidades e 
sobretudo no estrangeiro. Podence 
não foi excepção a este êxodo em 
massa e hoje ainda deve haver mais 
famílias de lá a viver em subúrbios 
de Paris do que na própria aldeia. 
O Carnaval de Podence conseguiu, 
no entanto, escapar à razia que 
condenou ao desaparecimento a 
maior parte dos seus homólogos 
transmontanos. Foi, convém 
acrescentar, mesmo por um triz. 

Luís Filipe Rodrigues da Costa: “O processo de emblematização dos caretos 
começa com o pós-25 de Abril, quando os portugueses procuraram uma 
versa~o da cultura diferente daquela que lhes tinha sido imposta pelo Estado 
Novo” NELSON GARRIDO

Conta-se que, por volta de 1976, quando a realizadora Noémia Delgado montou 
a sua câmara nas ruas de Podence para rodar o documentário Máscaras, 
encontrou na terra apenas três fatiotas de caretos. O seu trabalho na linha do 
“cinema directo” e da “antropologia visual” foi na verdade providencial, para 
contrariar o colapso da tradição, assegura António Carneiro: “Tivemos a sorte 
de ela aparecer em Podence. Os mais jovens puderam fazer o seu caminho e 
hoje é o que se vê, com 80 a 100 caretos nas festividades.” O documentário 
de Noémia não terá tido um efeito imediato na juventude da aldeia, ou no 
pouco que dela restava, por essa altura certamente mais interessada em 
bailes e discotecas que em desfiles etnográficos. Teve, porém, a grande 
virtude de aguçar a curiosidade de investigadores académicos, jornalistas e 
exploradores culturais, que começaram a aparecer em Podence à procura de 
uma espécie de oásis de etno-autenticidade. 

É o ponto de viragem, em que a tradição pagã de Podence começa a inverter 
a história de esquecimento, ou mesmo de ostracismo a que a havia votado o 
Estado Novo. Luís Filipe Rodrigues da Costa escreve em Caretos de Podence: 
História, Património e Turismo (disponível online e gratuito): “Podemos 
considerar que o processo de emblematização dos caretos começa com o 
pós-25 de Abril, quando os portugueses procuraram, no interior do país, uma 
versão da cultura portuguesa diferente daquela que lhes tinha sido imposta 
pelo Estado Novo. Neste contexto, o fado e os ranchos folclóricos perdem a 
sua hegemonia na representação da cultura popular, enquanto o careto de 
Podence emerge como uma surpreendente novidade.”

História particular

Entendidos e curiosos tomaram então o caminho das aldeias na senda de raízes 
alternativas, do “Portugal profundo” que resistiu ou pelo menos sobreviveu ao 
salazarismo. Mas inicialmente não terão encontrado em Podence nada de 
parecido com o que procuravam. O etnólogo Benjamim Pereira, por exemplo, 
esteve lá no Entrudo de 1980, só para dar conta da “completa ausência de 
mascarados” e do “desconcertante silêncio”. Porventura para responder a 
esta procura, certamente para combater a inércia e o despovoamento, uma 
Associação de Melhoramentos de Festas e Feiras de Podence emergiu em 
1981. Como a designação já sugere, a colectividade nasceu comprometida 
com um leque variado de iniciativas de dinamização da aldeia, inclusive mas 
não só culturais, e foi no seu seio que surgiu o primeiro Grupo de Caretos de 
Podence. Resultou de um segundo e decisivo “empurrão” vindo de fora, desta 
feita o desafio para que um bando de mascarados de Podence se exibisse 
nas Jornadas de Cultura Popular, promovidas pelo Grupo de Etnografia e 
Folclore da Academia de Coimbra, em 1985. 

PÚBLICO -Foto

Máscara tradicional dos caretos, que pode ser feita em latão ou couro; Caretos 
de Podence no Festival Internacional da Máscara Ibérica, em Belém, Lisboa 
HORACIO VILALLOBOS/CORBIS/GETTY IMAGES-RAFAEL MARCHANTE/
REUTERS

Depressa se percebeu que os caretos exigiam uma agenda própria, até porque 
começaram a chover convites para se apresentarem em festivais e eventos 
culturais, primeiro nacionais e depois também além-fronteiras (Disneylândia, 
Carnaval de Nice, Carnaval de Villa Reggio). Esta crescente solicitação fora 
de portas ditou a separação da associação-mãe e a fundação, em 2002, de 
uma mais especializada Associação Grupo Caretos de Podence. Foi esta 
aposta continuada no associativismo que veio fazer a diferença em relação 
ao resto do Nordeste transmontano. A socióloga e coordenadora Patrícia 
Cordeiro é peremptória na entrevista já citada ao Diário de Trás-os-Montes: “A 
partir dos anos 80 e desse quase falecimento das manifestações culturais que 
envolviam mascarados, Podence criou uma história própria, através de um 
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núcleo que se foi mantendo e divulgando a tradição.” Da criação da Associação 
Grupo Caretos de Podence resultou, entretanto, um par de iniciativas, que 
concorreram para fazer do evento de Podence um dos carnavais tradicionais 
mais concorridos do país. 

Decisiva foi a abertura da Casa do Careto, ocupando a remodelada escola 
primária do Estado Novo, agora convertida em espaço de exposição e 
divulgação das tradições carnavalescas da aldeia, também restaurante e 
centro de informação dos visitantes durante os festejos. Outra acção crucial 
foi o lançamento de um programa de animação carnavalesca com o título 
“Entrudo Chocalheiro”, expressão tirada de uma canção de José Afonso de 
1970 (Traz Outro Amigo Também, ela própria inspirada em modas ancestrais). 
O nome “Entrudo Chocalheiro” tornou-se uma marca e um instrumento de 
marketing essencial para a promoção do que, entretanto, se converteu num 
festival com um alargado programa de iniciativas de cultura e lazer. 

PÚBLICO -Foto

Casa do Careto de Podence NELSON GARRIDO

Podence teve a fortuna de chamar a atenção de académicos, jornalistas e 
mais aficionados da “autenticidade”, quando a moda surgiu no pós-25 de Abril. 
Teve depois o mérito de aproveitar esses incentivos para restabelecer ritos 
e tradições, convertendo-os em espectáculo, que tanto trouxe gente à terra 
como se exportaram para eventos e festivais culturais noutros sítios. Mas 
Podence quis ir ainda mais longe, vendo para além das mais-valias turísticas, 
e assim assumiu a candidatura ao selo da UNESCO. Aliás, nem sequer é uma 
ambição recente. O primeiro ensaio surgiu apenas um par de anos depois de 
esta última organização das Nações Unidas ter adoptado a Convenção para 
a Salvaguarda do Património Imaterial (2003). Nessa primeira formulação, 
os Caretos de Podence surgiram integrados num projecto de classificação 
do património galaico-português, que em parte chumbou devido ao fraco 
investimento da parte portuguesa. Seguiram-se outras iniciativas em que 
Podence figurava como elemento de candidaturas colectivas, nomeadamente 
a promovida pelo Festival da Máscara Ibérica de Lisboa, que não chegou 
a descolar. Chegou então, em 2014, a vez de Podence escrever um novo 
capítulo da sua “história singular”, iniciando o processo que levou à admissão 
no Património Cultural Imaterial de Portugal e da UNESCO.

Jogo de cintura

O provérbio “Com grande poder vem grande responsabilidade”, também 
conhecido como “Princípio Peter Parker”, parece ter sido formulado de 
propósito para os certificados da UNESCO — que deixam de o ser logo 
que o portador infringe as regras da casa. No caso de Podence, diz Patrícia 
Cordeiro, manter a distinção recém-alcançada implica desenvolver todo um 
plano de salvaguarda do Entrudo Chocalheiro: “Aquilo que é fundamental 
para manter um selo UNESCO é aquilo que é basilar para todas as tradições. 
Isto é, que sejam as próprias comunidades a mantê-las, que não seja apenas 
uma recriação, mas que aquilo que faz um careto seja aprendido com pais, 
tios, avós.”

Na verdade, o problema da preservação e da continuidade da tradição não 
é novidade no que toca ao Carnaval de Podence — acentuou-se, quando 
muito, com a classificação UNESCO. Porque, e disso também não há dúvida, 

o Entrudo que nos nossos dias se festeja nunca poderá ser decalcado do que 
alguns chamam “a idade de ouro da tradição”. Antes, o fato dos caretos era 
exclusivo de miúdos nascidos e criados neste mesmo meio rural, isolado e 
fechado sobre si mesmo. Enquanto os miúdos (e graúdos) que hoje vestem a 
fantasia do Entrudo são na maior parte descendentes de imigrantes, que nem 
sequer lá vivem a maior parte do ano, mas que cederam ao apelo das raízes 
pagãs e lá regressam propositadamente para fazer a festa. Nisso também 
Podence tem sido prendada: deve ser uma das raras aldeias transmontanas 
que são trendy e um must no Inverno, entre os emigrantes de segunda ou 
terceira geração. 

PÚBLICO -Foto

Caretos em Podence, em 2015 
RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

Na aparência, e só na aparência, 
pouco ou nada mudou. As 
máscaras grosseiras, em couro 
ou latão, angulares e de nariz 
pontiagudo, pintadas de preto ou 
vermelho, os fatos franjados com 
lãs de cores berrantes, rematados 

por capuzes com longas caudas, as bandoleiras com campainhas cruzadas 
sobre o peito os cintos artilhados de chocalhos — mais as bengalas usadas 
para agilizar os saltos e outras acrobacias — conservam-se com poucas ou 
nenhumas alterações desde que há registos. É certo que os fatos mais toscos, 
improvisados com sacos de serapilheira, desapareceram de circulação, 
substituídos por colchas moldadas por mãos mais competentes. As cores 
empregues para tingir as franjas são agora apenas três, amarelo, verde e 
vermelho, mas essa uniformização é só uma alteração de pormenor. 

Antes como hoje, a fantasia do careto em Podence não é o principal, mas 
um artifício ingénuo para perseguir e chocalhar anonimamente as raparigas. 
Já no capítulo do chocalhar propriamente dito — há quem prefira dizer 
“achincalhar” —, as coisas deram uma grande volta, ao ponto de se poder falar 
em Caretos da Velha Escola versus Caretos Nova Vaga. Os caretos à moda 
antiga entravam em casa alheia sem bater à porta, serviam-se de comes e 
bebes à descrição e faziam embater os chocalhos com alguma violência nas 
nádegas das jovens, que não raro acabavam cheias de nódoas negras. Já 
os Caretos Nova Vaga dispensam a invasão da propriedade alheia, são mais 
cordiais e até conviviais. Continuam, isso sim, a perseguir e chocalhar as 
raparigas, mas com a diferença substancial de agora o fazerem na praça 
pública e em versão mais suave, que não dói. 



11

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

PÚBLICO -Foto

Os chocalhos, entre oito e 12, são uma peça fundamental no traje dos caretos 
de Podence. Com eles chocalhavam-se as mulheres da aldeia, outrora com 
alguma violência e apenas as mais novas, agora mais suavemente e toda a 
gente LUÍS MAIO

Noutros aspectos, a mudança é tão ou mais radical. Hoje o fato de careto 
serve só para a paródia e já nenhum rapaz acredita seriamente que vesti-lo 
o converte numa espécie de demónio dotado de poderes mágicos. Usar o 
fato das franjas deixou, aliás, de ser um exclusivo masculino, e há cada vez 
mais raparigas e mulheres a vestir a fantasia, que foi dos pais, dos avós, 
ou elas mesmas mandaram fazer. A intergeracionalidade é outro desvio do 
modelo Velha Escola, quando no novo Entrudo Chocalheiro se vêem cada 
vez mais crianças de ambos os sexos a brincar aos caretos, mas também 
gente grisalha a chocalhar e a pedir para ser chocalhada.

Do rito ao festival
A pedra-de-toque desses e doutros avatares é a Associação Grupo Caretos 
de Podence e o seu afã para converter uma festa de rapazes de aldeia, antes 
desbragada e algo excessiva, num festival de rua generalista, uma diversão 
para gente de todas as idades, tanto dali como de fora. A ponta de irreverência 
é conservada e até realçada, até porque é aí que está a diferença, mas agora 
num registo de loucura normal, ou melhor será dizer programada. Antes, os 
jovens caretos podiam sair sozinhos, ou em grupo, mas raramente o faziam 
dentro de um horário e integrando um cartaz preestabelecido. É um ponto que 
passa porventura despercebido a quem vem de fora, mas não há nem nunca 
houve rotina teatral, ou sequer caretos sincronizados no Entrudo Chocalheiro. 

Sendo assim, se só é careto quem quer, como e quando quer, como é que 
espectáculo hoje acontece? Ou, o que vai quase dar ao mesmo, como é 
que quem vem de fora tem a garantia de que vale a pena tomar a direcção 
de Podence no Carnaval? Ora, se não é preciso ser da terra ou aderente 
às suas colectividades para vestir o fato e poder brincar aos caretos, não 
é menos certo que a maior da tal centena que actualmente se produz na 
aldeia transmontana durante a quadra se filia na Associação Grupo Caretos 
de Podence, ou pelo menos participa no seu programa de festas. Longe de 
se reduzir a um rito desconexo, o Entrudo Chocalheiro de Podence é hoje um 
festival programado para quatro dias, que tem vindo a contagiar a vizinhança 
e inclusive a abafar a concorrência de vizinhos de maior dimensão. 

Caretos de Podence no Festival Internacional da Máscara Ibérica, em Belém, 
Lisboa LUÍS MAIO

Assim acontece com Macedo de Cavaleiros, a sede de concelho, que antes 
celebrava o Carnaval à brasileira, ou ao estilo trapalhão de Torres Vedras, 
na terça-feira de Entrudo. Pois isso acabou, em 2011, e o que agora há em 
Macedo é um desfile de Caretos de Podence, rematado pela combustão 
de uma enorme figura do Entrudo, que acontece na noite de sábado, 
antecedendo os festejos na aldeia-mãe. Por sua vez, Podence tem a sua 
própria figura do Entrudo montada num lameiro, mesmo frente à Casa do 
Careto, que espera para ser queimado ao cair do pano dos festejos, ou seja, 
ao entardecer de terça. Essa figura é outra adição recente, como o são a 
reintrodução dos casamentos satíricos, a decoração de tochas a iluminar as 
ruas durante as noites da quadra, os grupos de zés-pereiras que desfilam 
nas ruas e as bandas de música popular mais ou menos pimba que actuam 
em palcos improvisados. Há depois todo um ramalhete de extras (programa), 
que vão da oferta gastronómica (Festival do Grelo, Ronda das Tabernas) aos 
encantos naturais (Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo) e patrimoniais 
(igreja matriz de Podence).

Tudo isto é novo, tudo isto são atracções turísticas que despontaram em torno 
do fascínio secular provocado pelas figuras dos Caretos de Podence. Que já 
não são o que eram, que não param de se reinventar, mesmo se continuam a 
seduzir pela ancestral carga erótica do acto de chocalhar. Antes, era um rito 
de iniciação masculina no limiar da idade adulta; agora, é uma brincadeira 
partilhada por ambos os sexos — meio brejeira, vagamente provocatória, 
ainda e sempre interactiva. É sobretudo uma tradição que Podence tem 
sabido ressuscitar, reinventar e rentabilizar, agora inscrevendo a pequena 
aldeia transmontana no mapa do Património Cultural Imaterial do país e do 
mundo.

2020
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Iran : Soleimani, boucher des peuples ou 
héros de l’islam politique ?

« Le Point » publie une tribune d›intellectuels et d›opposants iraniens qui 
demandent à Emmanuel Macron de « ne pas céder au chantage à la violence 
» de Téhéran. 

| Le Point.fr

La tribune est rédigée par un collectif d’intellectuels et d’opposants iraniens en 
exil, démocrates et libéraux. Ses signataires tirent le bilan de l’action politico-
militaire du général Qassem Soleimani, qui incarna jusqu’à sa mort, le 3 janvier, 
d’un tir de drone américain sur l’aéroport de Bagdad, les efforts entrepris 
par le régime iranien pour exporter sa « révolution islamique » dans le reste 
du Moyen-Orient. La tribune souligne le rôle qu’il a joué dans l’aggravation 
des conflits sectaires dans cette région déjà instable et sa participation – via 
les milices à sa solde en Irak et en Syrie, notamment – à la répression des 
opposants iraniens et irakiens ainsi qu’aux massacres en Syrie. La liste des 38 
premiers signataires figure au bas de cette page.

La mort du général Soleimani, commandant de la force Al Qods des gardiens 
de la Révolution islamique, a donné lieu à de nombreuses réactions, dont peu 
d’entre elles ont pris en considération les aspirations du peuple iranien et des 
peuples de la région.

Les dirigeants du régime islamique ont condamné le « terrorisme d’État 
» américain qui, violant la souveraineté d’un État indépendant, l’Irak, est 
intervenu militairement pour éliminer un général « invité » par les dirigeants 
de ce pays.

Pour cet homme de guerre, la vie humaine n’avait aucune valeur.

D’autres ont rappelé les ingérences de Qassem Soleimani par milices 
interposées et ses exactions multiples, tant en Iran qu’en Irak, au Liban, 
en Syrie et au Yémen, pour justifier l’opération ciblée menée par l’armée 
américaine.

Mais tenons-nous-en aux faits. Dès son avènement, le régime islamique 
en Iran a eu pour principal objectif l’exportation de sa révolution et de son 
idéologie totalitaire au Moyen-Orient comme ailleurs dans le monde. Avec sa 
force Al Qods, l’unité d’élite du corps des gardiens de la Révolution islamique 
chargée des opérations extérieures, Soleimani en est devenu le grand artisan. 
Pour cet homme de guerre, la vie humaine n’avait aucune valeur face à la 
nécessité d’étendre l’influence idéologique et militaire du régime et parvenir 
ultimement à « rayer Israël de la carte ».

Il est important de rappeler qu’en 1979, alors que les États-Unis maintenaient 
leur ambassade à Téhéran afin de travailler avec le nouveau régime de 
Khomeini, la République islamique, dès son avènement, a manifesté une 
hostilité foncière à l’égard de l’Occident et particulièrement de l’Amérique. 
Hostilité qui a débuté par la prise d’otages des diplomates de l’ambassade 
américaine puis s’est poursuivie par de nombreuses actions terroristes, voire 
des actes de guerre contre les États-Unis, l’Europe et les pays du Moyen-
Orient. C’est bien à l’aune de cette logique de guerre qu’il convient de 
comprendre et d’analyser l’élimination du général Soleimani.

Placé sous l’autorité directe du Guide suprême Ali Khamenei, Soleimani était 
de fait le numéro deux du régime iranien, son principal cerveau militaire et 

stratégique. Il était le bras armé des radicaux du régime des mollahs.

Soleimani ne fut en rien un rempart contre Daech.

Il convient de rappeler à cet égard que Soleimani était officiellement considéré 
comme terroriste par l’Union européenne depuis la décision du Conseil de l’UE 
en date du 8 janvier 2019. Il a orchestré de nombreuses attaques terroristes au 
Moyen-Orient et dans le reste du monde au moyen des milices qu’il a contribué 
à créer, financer et armer.

Soleimani ne fut en rien un rempart contre Daech, comme cela est répété urbi 
et orbi. Il était en réalité un criminel de guerre et un criminel contre l’humanité 
qui a contribué à renforcer cette organisation terroriste en menant une politique 
pan-chiite qui a poussé dans ses bras des pans entiers de la population sunnite 
irakienne et syrienne.

Le général Soleimani était l’un des principaux architectes du chaos irakien après 
la chute de Saddam Hussein. Son soutien financier et militaire aux milices chiites 
qui ont commis de nombreuses exactions en Irak a provoqué la radicalisation 
des groupes sunnites, ce qui a favorisé en retour l’émergence de Daech en Irak.
En Syrie, il a été l’un des principaux artisans de l’écrasement de l’insurrection 
contre Bachar rl-Assad aboutissant à la mort de plus de 500 000 personnes et 
au déplacement de millions de réfugiés. L’histoire retiendra que, par son action 
destinée à sauver coûte que coûte le régime du dictateur syrien et à étendre 
l’influence iranienne, il a là encore grandement contribué à faciliter l’implantation 
de Daech dans ce pays.

En Iran également, les différentes vagues de répression contre nos compatriotes 
ont porté sa marque : en 1999, il participait activement à la répression du 
mouvement estudiantin de l’université de Téhéran et, en décembre 2017, il faisait 
venir en Iran des contingents issus des « unités de mobilisation populaire », 
une coalition paramilitaire de milices irakiennes en majorité chiites pour réprimer 
dans le sang les manifestations anti-régime.

C’est encore lui et ses hommes qui, en novembre dernier, noyèrent dans le sang 
les manifestations antigouvernementales. Dès le premier jour des protestations, 
Qassem Soleimani conseillait à Ali Khamenei d’écraser, avec une brutalité 
inouïe, la contestation contre la dictature islamiste. Cette répression, que l’on 
peut qualifier de crime contre l’humanité, a fait au moins 1 500 morts !

Cet homme terrorisait tout autant les Irakiens et les Syriens que les Iraniens. Il 
n’est d’ailleurs pas étonnant que les contestataires irakiens aient célébré son 
élimination place Tahrir à Bagdad, ce d’autant plus que c’est toujours lui qui, en 
octobre dernier, exigeait du gouvernement irakien de prendre exemple sur la 
République islamique pour réprimer les manifestations contre la corruption et 
l’ingérence de la République islamique dans ce pays.

Les gardiens de la Révolution islamique et leur bras armé extérieur, la force 
Al Qods de Soleimani, n’ont jamais hésité a employé les pires méthodes de 
répression contre nos compatriotes en Iran et contre les autres peuples de la 
région pour assurer la survie de leur régime kleptocratique et l’expansion de leur 
idéologie fanatique.

À cette fin, Qassem Soleimani et les gardiens de la Révolution ont institutionnalisé 
dans toute la région un système de corruption afin de financer leurs guerres et 
leurs actions terroristes. Il n›est dès lors pas étonnant de voir que le régime 
iranien, malgré les efforts de l›Union européenne, a refusé de se conformer aux 
règles internationales définies par le Gafi (FATF) en matière de lutte contre le 
blanchiment d›argent et le financement du terrorisme.

Les fous de Dieu à la tête de ce régime agressif et millénariste sont prêts à 
sacrifier le bien-être de la population iranienne.

Au regard de ces faits, nous, opposants à la République islamique, appelons 
solennellement la France et ses représentants à se tenir aux côtés du peuple 
iranien et à soutenir ses aspirations à la liberté et à la démocratie. Les fous de 
Dieu à la tête de ce régime agressif et millénariste sont prêts à sacrifier le bien-
être de la population iranienne sur l’autel d’un expansionnisme contesté avec 
courage par la population irakienne et libanaise.

Nous exhortons donc le président de la République à ne pas céder au chantage à 
la violence exercé par la dictature des mollahs qui s’affranchit chaque jour un peu 
plus de ses obligations internationales censées contraindre Téhéran à renoncer à 
son programme nucléaire. Nous l’invitons également à rappeler que c’est bien la 
guerre par milices interposées conduite hier par le général Soleimani, aujourd’hui 
par son successeur, qui est à l’origine de la crise actuelle et que le régime des 
mollahs devra être tenu pour responsable de son éventuelle aggravation.
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Fariba Adelkhah détenue en Iran : Téhéran 
dénonce « l’ingérence » de Paris

L’ambassadeur d’Iran à Paris a été convoqué pour protester contre la détention 
de deux chercheurs français. Fariba Adelkhah a cessé de s’alimenter. 
Source AFP

Le Point.fr        
 

La tension croît entre la France et l’Iran. Après la convocation de l’ambassadeur 
de Téhéran par les Affaires étrangères françaises, les autorités iraniennes 
dénoncent ce dimanche l’« ingérence » de Paris dans l’affaire de Fariba Adelkhah. 
Cette anthropologue franco-iranienne est détenue en Iran pour des accusations 
d’« espionnage ». Le Quai d’Orsay avait dénoncé dans un communiqué la 
détention « intolérable » de Fariba Adelkhah et du chercheur français Roland 
Marchal, faisant part dans un communiqué d’une « extrême préoccupation » 
sur la situation de Fariba Adelkhah « qui a cessé de s’alimenter, et réitéré une 
demande d’accès consulaire ». L’Iran, qui connaît par ailleurs de vives tensions 
avec plusieurs pays européens, dont la France sur la question nucléaire, ne 
reconnaît pas la double nationalité.

« Le communiqué du ministère français des Affaires étrangères au sujet d›une 
ressortissante iranienne est un acte d›ingérence. Nous considérons cette 
demande comme n›ayant aucune base légale », a déclaré le porte-parole des 
Affaires étrangères iraniennes Abbas Moussavi dans un communiqué. « La 
personne en question (…) a été arrêtée pour des actes d’espionnage », a-t-il 
ajouté, précisant que l›avocat de la chercheuse avait été informé des détails du 
dossier.

« Torture psychologique »

S’agissant de Roland Marchal, il est détenu pour avoir « comploté contre la sécurité 
nationale », et son consulat a pu avoir accès à lui « à de nombreuses reprises 
», a indiqué Abbas Moussavi. Son avocat est en contact avec la justice, selon 
lui. L’anthropologue, spécialiste du chiisme, et Roland Marchal, spécialiste de la 
Corne de l’Afrique, tous deux membres du Centre de recherches internationales 
(Ceri) de Sciences Po Paris, sont détenus en Iran depuis juin dernier.

Selon le Ceri, une universitaire australienne détenue avec Fariba Adelkhah, Kylie 
Moore-Gilbert, a elle aussi entamé une grève de la faim. Elles ont également 
commencé une grève de la soif, d’après d’autres sources, dont le quotidien 
français Le Monde. Les deux chercheuses sont accusées d’« espionnage ». Dans 
une lettre ouverte adressée au Centre pour les droits humains en Iran (Chri), 
basé à New York, les deux femmes universitaires ont dit avoir été soumises à de 
la « torture psychologique » et à des « nombreuses violations de (leurs) droits 
humains fondamentaux ».

Qualifiant de « grotesques » les accusations iraniennes à l’encontre des deux 
universitaires français, certains de leurs confrères ont appelé en octobre la 
France à suspendre toute coopération scientifique et universitaire avec Téhéran 
en signe de protestation.

Boas prosas e argumentos de autoridade:
A óptica contundente de Stendhal
 

Lido e apreciado em 2019 por JF. 
Cito:

«Leitor benévolo,

Uma vez em Paris, só com grandes esforços não me deixarei arrastar à pintura 
de qualquer personalidade conhecida. Não é que não preze muito a sátira, mas, 
ao chamar a atenção do leitor para a figura grotesca de qualquer ministro, o 
coração do leitor abre falência no interesse que quero inspirar-lhe pelas outras 
personagens. Essa coisa tão divertida, a sátira pessoal, não convém, portanto, 
infelizmente, à narração de uma história. O leitor ficará ocupado a comparar o 
meu retrato com o original grotesco, ou mesmo odioso, dele bem conhecido. Vê-
lo-á sujo ou negro, consoante a história o pinta.

As personalidades são sedutoras quando verdadeiras e pouco exageradas, e é 
uma tentação que aquilo que vemos há vinte anos seja feito para nos eliminar.

“Puro engano”, diz Montesquieu, “caluniar a Inquisição!” Teria dito nos nossos 
dias: “Que havia a acrescentar ao amor do dinheiro, ao medo de perder o lugar 
que se ocupa e ao desejo de adivinhar as fantasias do nosso amo, alma de todos 
os discursos hipócritas de quantos estão a comer mais de cinquenta mil francos 
à mesa do orçamento?”

Sou de opinião que, acima de cinquenta mil francos, a vida particular de cada um 
tem de deixar de estar murada.

Mas a sátira dos felizardos da mesa do orçamento não entra no meu plano. O 
vinagre em si mesmo é coisa excelente, mas, misturado com o leite, estraga 
tudo. Fiz, pois, tudo quanto pude para que tu não possas reconhecer, ó leitor 
benévolo, o ministro destes últimos tempos que fez as suas partidas a Leuwen. 
Que prazer terias tu em saber, pormenorizadamente, que esse ministro era 
ladrão, que morria de medo de perder o lugar, e que não dizia uma só palavra 
que não fosse falsa? Essas criaturas só são boas para os herdeiros. Como nada 
de espontâneo lhes entrou nunca na alma, a vista interior dessa alma causar-te-
ia náusea, ó leitor benévolo, e pior seria se porventura eu tivesse a pouca sorte 
de te fazer adivinhar as feições dulcerosas ou ignóbeis que recobriam essa alma 
terra a terra.

Bem basta termos de ver essa gente quando somos obrigados a ir pedir-lhe 
qualquer coisa pela manhã.

Non regioniam di loro, ma guarda e passa.»
 
(Stendhal, aliás Henri-Maria Beyle, francês, 1783-1842, escreveu esta pequena 
introdução à II Parte do seu romance Os Amores de Lucien Leuwen, publicado 
postumamente em 1894 e traduzido ao português por João Gaspar Simões, 
para a Presença, em 1962)
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Políticos ameaçados na Alemanha: 
“A situação é muito tensa”
Dos 1241 delitos cometidos contra políticos alemães em 2019, ameaças de 
morte e ataques a propriedade são a maioria. Sawsan Chebli, do SPD, foi 
mandada demitir-se do governo de Berlim na véspera de Natal se não quisesse 
ser assassinada.

Maria João Guimarães

Missivas que acabam com “Heil Hitler”, garantias que “estamos a planear como 
te vamos executar”, pedras atiradas contra portas. Ameaças e outros crimes 
contra políticos e representantes públicos alemães não têm abrandado: este 
ano registaram-se 1241 actos criminosos contra eles, informou o Ministério do 
Interior em resposta a uma questão do grupo parlamentar do Partido Liberal 
Democrata (FDP). A maioria dos delitos é de autoria da extrema-direita.

Uma das políticas recentemente ameaçadas, Sawsan Chebli, do Partido Social 
Democrata (SPD), publicou no Twitter um texto que lhe foi enviado que terminava 
com “Heil Hitler” e era assinada por um grupo auto-intitulado “soldados da força 
do Ciber-Reich”.

Chebli, de ascendência palestiniana, seria, segundo a ameaça, “a terceira na 
lista” de alvos de uma organização extremista, a seguir a Cem Özdemir (de 
ascendência turca) e Claudia Roth do partido Os Verdes. Se não se demitisse 
até às 00h do dia 24 de Dezembro do seu cargo no governo do estado federado 
de Berlim, dizia o texto, seria assassinada. “Ninguém te pode proteger.”

As ameaças ganharam ainda mais peso na Alemanha depois de, em Junho, 
Walter Lübcke, presidente da Câmara de Kassel (no estado do Hesse), ter sido 
morto a tiro no pátio de sua casa por um confesso simpatizante de extrema-
direita.

Nesse mesmo mês de Junho, a presidente da Câmara de Colónia, Henriette 
Reker, também foi ameaçada de morte. Reker ficou ferida com gravidade em 
2015, durante a campanha eleitoral, depois de ser atacada com uma faca por 
um apoiante da extrema-direita durante a campanha eleitoral – quando se soube 
que tinha sido eleita, ainda estava em coma induzido. Tanto Lübcke como Reker 
foram atacados pelas suas posições pró-refugiados. Aliás, o atacante de Reker 
diz que a escolheu como alvo porque a chanceler Angela Merkel era impossível 
de atacar por causa da segurança.

Em Novembro, Martina Angermann demitiu-se da presidência da Câmara de 
Arnsdorf, no estado federado da Saxónia (Leste), depois de meses a receber 
ameaças da extrema-direita. As ameaças começaram em 2016, depois da 
autarca ter condenado o ataque contra um refugiado iraquiano com problemas 
mentais levado a cabo por quatro homens. 

Os media alemães relataram, há meses, a existência de uma lista de alvos 
feita por uma organização de extrema-direita que estaria a fazer preparativos 
para atacar alguns políticos. Os nomes dos políticos não foram divulgados. As 
autoridades prometeram aumentar a luta contra a extrema-direita.

Chebli disse que todas as semanas apresenta 20 a 30 queixas-crime por causa 
de emails com ameaças ou palavras de ódio. “Já não há um dia em que não 
receba mensagens de ódio ou insultos, ou comentários racistas ou sexistas”, 
disse. “O clima está muito envenenado”, declarou.

Em Novembro, Cem Özdemir, que foi co-líder dos Verdes durante uma década 
antes de se afastar em 2018, denunciou uma mensagem que estava formulada 
de um modo que o fez levá-la mais a sério, segundo a emissora Deutsche Welle. 
“Neste momento estamos a planear quando e como te vamos executar: no 
próximo comício? Ou vamos apanhar-te em frente a tua casa?”
Özdemir está há muito tempo sob protecção policial. As suas posições em defesa 
de imigrantes ou refugiados valem-lhe ataques da extrema-direita e as críticas 
ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, suscitam ataques dos apoiantes do 
líder turco (que são numerosos na Alemanha).

Já depois da ameaça escrita, a casa do político foi atacada: Özdemir partilhou 
uma imagem da porta de sua casa com o vidro partido – quebrada por um 
desconhecido que atirou uma pedra.

Em 2017, houve 1527 delitos contra políticos ou detentores de cargos públicos 
como juízes, e em 2018 houve 1256. Como a contagem de 2019 só foi feita até 
11 de Dezembro e ainda são incluídos os dados de Janeiro, “o número deverá 
sem dúvida subir”, diz o diário Die Welt.

Protecção para todos?

“Temos uma situação muito tensa”, resumiu o responsável do segundo maior 
sindicato da polícia do país (DPolG na sigla alemã), Rainer Wendt, à emissora 
Deutsche Welle.

Se medidas de protecção permanente não são excepção em políticos a nível 
nacional, agora há cada vez mais ameaças a nível local, “até contra pessoas 
com cargos honorários [que trabalham sem ganhar salário]”, disse Wendt.

Na sequência da morte de Lübcke, um responsável da polícia dizia sob anonimato 
à agência DPA que não havia meios para proteger permanentemente todos os 
políticos ameaçados.

Os principais crimes, diz ainda o ministério do Interior citado pelo jornal Die Welt são 
ameaças, discurso de ódio e insultos a par com danos de propriedade. Os autores 
dos ataques são, na maioria, de extrema-direita (440 casos) mas há também de 
extrema-esquerda (240 casos) e 11 ligados a “ideologia estrangeira” (uma categoria 
muito centrada na Turquia, incluindo ataques contra instituições turcas na Alemanha, 
levados a cabo, por exemplo, por curdos) e em seis casos por motivos “religiosos”. 
Em 538 casos, não foi possível perceber, ou atribuir, o motivo.

Quanto aos partidos, a CDU (União Democrata-Cristã) da chanceler, Angela 
Merkel, é a mais afectada, com 161 delitos contra políticos do partido, seguida 
do partido de direita radical AfD (Alternativa para a Alemanha) com 143, SPD 
com 118, Verdes com 97, Die Linke (A Esquerda) com 45, a CSU (partido-gémeo 
da CDU na Baviera) com 13 e FDP com 12.

Chebli deixa, no entanto, uma nota positiva do seu caso. Desde que publicou a 
ameaça no Twitter, o apoio que recebeu foi “esmagador”.
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Temas diversos a abrir 2020
I - Em primeiro lugar meus caros compatriotas dou-vos uma notícia triste. É 
a seguinte: Ao longo de mais de 70 anos os irmãos Lyon de Castro criaram a 
editora Europa-América, mas o tempo determina situações, neste caso de nível 
económico que obrigaram a Europa-América a uma situação de insolvência.

Desde sempre me habituei a ler excelentes autores, nacionais e estrangeiros, 
nesta casa editorial de enorme referência. Claro que o destino é implacável e 
esta família não merecia acabar esta sua empresa desta forma ignóbil.

Os condicionamentos de ordem económica nacional e internacional e não sei 
se alguma imprudente gestão, levaram ao final desta que foi uma grande casa 
editora, por onde passaram talvez os maiores nomes da literatura mundial.

Esta empresa foi fundada em 1954 e termina agora em 2020. O destino é triste, 
sobretudo para a cultura portuguesa.

II - Muito se tem falado ultimamente e com alguma razão dos crimes de violência 
doméstica que em 2019 resultaram na morte de cerca de 30 pessoas, uma das 
quais criança, 26 mulheres e sete homens.

O chamado “sexo forte” também não escapou à violência, o mesmo quer dizer 
que a violência tem aumentado de forma assustadora, neste caso já no ano 
corrente, e ainda janeiro não terminou, já há o registo de cinco mortes. Os 
processos de assassinato são os mais diversos, desde o uso das armas até às 
facas de cozinha e não só. Até quando é que isto irá durar?

III – Para terminarmos, aqui vos deixo a notícia que vem de Espanha, mais 
concretamente, da Região Autónoma de Andaluzia. O Partido que governa este 
espaço de Espanha é um Partido denominado Vox, de caráter conservador, 
franquista e ultra direita.

A mesma entidade declarou, no final do ano, que qualquer dia iria anexar parte 
do território português à Andaluzia. 

Mas será que teremos de regressar às velhas guerras ibéricas? Pois é, nós até 
já nem temos o Mestre Gualdim para comandar os Templários. É esta a notícia 
com que encerro estes pequenos textos, desejando um bom ano a todos os 
meus compatriotas.

Armando Rebelo

Os livros da semana

De Francisco Cantanhede “O cavador que lia livros no tempo de Salazar”
Ed. --- Colibri

John Barton “Uma História da Bíblia” Ed. Círculo de Leitores

Manuel Barão da Cunha “Longas Horas do Tempo Africano” Ed. Oeiras

Delmas Refnault “Churchill” Ed. Gradiva

NDR: O nosso estimado colaborador 
Armando Rebelo que se encontra 
em recuperação de um desagradável 
acidente, vai mantendo ligação com os 
nossos leitores pelo intermédio duma 
colega, D. Ana Isabel Felício, do Jornal 
de Tomar, onde tem colaboração 
regular. Agradecemos aos dois e 
desejamos rápido regresso às lides 
jornalísticas do camarada Armando.

RM

O Estado e o mundo rural
 

Por Henrique Pereira dos Santos

O mundo rural agradeceria melhor e maior segurança para as suas actividades 
quotidianas, abdicaria dos milhões gastos em ideias geniais que visam assinalar 
o amor acrisolado do Estado pelo mundo rural

Um destes dias, a propósito da gestão de uma propriedade, falavam-me no 
controlo de matos sem gradagem, sem mobilização do solo, só com corta mato. 
Naturalmente, perguntei as razões para não se usarem ovelhas, que fariam o 
mesmo serviço, estrumavam o solo, nas gastariam energias fósseis e talvez 
ainda dessem rendimento.

A primeira parte da resposta é um clássico: não há pessoal. Na verdade, o que 
esta resposta quer verdadeiramente dizer é que o rendimento da criação de 
ovelhas não é tão atractivo que permita pagar melhor, o que torna o trabalho 
de pastor menos competitivo face às alternativas. A segunda parte da resposta 
é a que me interessa para esta crónica: é muito fácil roubar gado miúdo, a 
probabilidade de tal acontecer é altíssima. Não foi a primeira vez em que me 
falaram de roubos no mundo rural.

São os produtores de pinhão que se queixam das quebras por causa das 
doenças, mas também dos roubos de pinha, são os produtores de cortiça que 
vêem as pilhas diminuir, são os empreiteiros florestais que não podem deixar as 
máquinas no monte sem ficarem sem gasóleo, são os produtores de regadio que 
vêem ser roubados os metais dos sistemas de rega, são os produtores de cereja a 
começar a vedar e fiscalizar as áreas de produção, são os produtores de azeitona 
a queixar-se de um dia acordarem sem a azeitona no olival, são as castanhas que 
se evaporam, a juntar aos já citados roubos de gado e muitos outros.

No outro dia, à procura de uma estrada, passo pelo posto da GNR de uma 
grande aldeia, e resolvo pedir indicações. O posto estava fechado, bati à porta, 
apareceu um agente a quem pedi indicações debalde: “não sou de cá, amigo, 
não faço ideia de onde será essa estrada, com a falta de pessoal, aos fins-de-
semana mandam para aqui pessoal de fora só para o posto não estar fechado, 
de maneira que eu não conheço esta zona”.

Bem me explicava outro proprietário que às duas da manhã tinha visto umas luzes 
no outro lado da albufeira, e tinha ligado para a GNR, mas com a falta de pessoal, 
só conseguiram ir ver o que se passava três horas depois, inutilmente, claro.

E, no entanto, este é o Estado que passa a vida a falar na valorização do interior 
– Portugal deve ser o único país do mundo em que o interior começa a uns vinte 
quilómetros da costa – tem até umas secretarias de Estado catitas espalhadas 
por aqui e ali, fala dos milhões que os contribuintes europeus despejam nessas 
tais regiões da convergência territorial.

O problema é grande parte do dinheiro chegar através de autarquias que pagam 
festas de Verão, piscinas, auditórios vazios, empresas inviáveis, pensando que 
estão a resolver os problemas do interior.

É o mesmo Estado que tinha uma missão para a valorização do interior – depois 
passou a secretaria de estado, vai agora num ministério da coesão territorial 
– que apresentou umas dezenas largas de medidas para valorizar o interior 
e de que cito apenas uma: “Projeto de difusão de espetáculos produzidos e 
coproduzidos pelo Teatro D. Maria II visando alcançar territórios onde a oferta 
teatral é ocasional ou irregular”.

A sensação com que fico é a de que todos estes milhões, organismos, estudos, 
planos e afins, são como um fogo-de-artifício com que se tapa o essencial: na 
sua missão básica de garantir a segurança de pessoas e bens, o Estado tem 
recuado muito para lá do aceitável, deixando ao abandono as pessoas que 
continuam empenhadas em criar riqueza nas suas regiões.

E, para juntar insulto à injúria, o Estado usa os escassos recursos da GNR para 
perseguir os malandros que não cumprem as leis iníquas e absurdas de defesa 
da floresta contra incêndios, em vez de se empenhar em, primeiro, assegurar 
a segurança de pessoas e bens, depois, estar lá quando as pessoas precisam 
para as conhecer, apoiar e ajudar nas vidas difíceis que levam.

Se o Estado se preocupasse mais com as pessoas, e menos em garantir o 
gigantismo de autarquias, que muitas vezes são o principal agente social 
e económico de cada concelho, absorvendo grande parte dos recursos em 
actividades muito pouco eficientes, cumpriria bem melhor a sua missão.

O mundo rural agradeceria, de bom grado, melhor e maior segurança para as 
suas actividades quotidianas, pagamento da gestão de serviços de ecossistema e 
racionalidade na gestão do fogo. Estou convencido de que facilmente abdicaria dos 
milhões gastos em ideias geniais e nas acções e projectos simbólicos que visam 
assinalar o amor acrisolado do Estado pelo mundo rural, para ter um módico de decência 
no relacionamento do Estado com os agentes económicos e sociais do mundo rural.
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OPINIÃO: Conspiração a Cristo
Por Augusto Deveza Ramos

Sociólogo

Nas ultimas décadas, os cristãos foram subtilmente perseguidos nas 
democracias ocidentais e tem sido excluídos das noticias e do debate 
publico. Lideres cristãos, não têm tido a mesma equitativa voz de 
outros quadrantes sociais e são quase impedidos de manifestarem 
os seus valores acerca da vida, família e casamento. Esta agenda de 
silenciamento aos cristãos é um programa politico, como vamos verificar.

Uma recente noticia acerca do assassinato e violação de uma 
freira de 61 anos em S. João da Madeira causaram consternação 
nacional e expuseram, finalmente, as contradições do programa 
totalitário em vigor na media portuguesa. Na verdade, a media teve 
dificuldade em representar os verdadeiros sentimentos de compaixão 
dos portugueses perante tal hediondo acontecimento e recorre, 
retóricamente, a aparelhos ideológicos para a sua explicação; 
tudo, porque se trata de um ser exógeno à sua agenda satânica: 
uma cristã.  Actualmente, os cristãos são ridicularizados e excluídos 
socialmente pelos media e pelo embuste da «ciência» materialista, 
ensinada nas academias, que tendem a negar o sistema de valores 
cristãos e religião de fé universal. E há razões para isso: é uma 
agenda totalitária internacional.

A agenda de exclusão da narrativa cristã, nos media e no debate 
publico, opera-se pelo pragmatismo e ideologia dos media. O 
marxismo ‘dominante’ nos media associou o cristianismo à missão 
colonialista do ocidente, desvirtuando todas as intenções reais; por 
razões praticas, o marxismo mediático prefere o conflito, feridos e 
mortos da guerra, que geram muito mais audiência. A paz é, segundo 
os seguidores do «Das Kapital”, uma seca. A guerra dá lucro, não 
apenas a quem a financia, pratica ou conspire os seus despojos, 
mas simplesmente porque os canais mediáticos adquirem mais 
patrocinadores depois de uma guerra em directo do que a compaixão 
cristã como «breaking news”.

Além disso, o cristianismo é resistência à missão liberal-corporativista 
de ataque à família, que a vê apenas como célula de consumo sem 
valores, ou humanidade; nesta retórica neo-liberal, atingir a família, é 
obter quota de mercado, em consumo e eleitores.

A opinião publica fica chocada com noticias de uma freira violada e 
assassinada, habituados que estávamos a que lideres cristãos fossem 
meros predadores desvirtuados. Tudo isso foi projecção e mero treino 
subliminar dos media ao cristianismo por esta razão: as constituições 
soberanas ocidentais baseiam-se em valores universais cristãos bíblicos 
(igualdade, liberdade, fraternidade, justiça, compaixão), que tendem 
a ser negados pelas agendas totalitárias e elitistas da UE ou ONU 
(demonstradas pela vigente reposição da população cristã europeia 
por população islâmica, engendrada na burocracia), que obrigarão a 
revisões constitucionais no futuro, a favor da elite centralizada, claro.

Por isso os media tem excluído os cristãos da informação publica e 
privilegiado os modorrentos migrantes muçulmanos.

1- Alarme

Um relatório publicado este ano por Jeremy Hunt, secretario para 
a política externa britânica, revelou que um em cada três crentes 
religiosos em todo o mundo, sofrem de perseguição, e desses, os 
cristãos são os mais perseguidos. O drama ocorre particularmente no 
berço da cristandade, no Médio Oriente, onde os governos locais se 
propõem eliminar o cristianismo e o seu rasto. Aqui, os cristãos não 
estão apenas a serem muito mais perseguidos como está a aumentar 
a intensidade e hostilidade da perseguição, quase a atingir «níveis 
de genocídio” (segundo métrica da ONU). Toda esta hostilidade aos 
cristãos tem gerado êxodo e drástica diminuição das comunidades 
cristãs; por exemplo, no Iraque a população cristã diminuiu de 1,5 
milhões para 120 mil, em apenas 15 anos.

O relatório do senhor Hunt revela ainda que milhões de crentes em 
Jesus Cristo foram deslocados de suas casas, mortos, raptados e 
aprisionados; mas o frequente é a discriminação diária e decepção 
publica e se forem mulheres a descriminação é dupla - principalmente 
nos paises muçulmanos do leste da Ásia e da África sub-Sahara. 
Segundo este documento, 80% da perseguição religiosa no planeta 
é dirigida a cristãos. Mas os media têm escondido esta realidade, 
sob desculpa que a religião cristã e os missionários estão aliados ao 
colonialismo do ocidente, não revelando que a maioria dos crentes e 
beneficiários destas missões, são as pessoas mais pobres e excluídos 
de sistemas opressivos de castas, tribos e economias marxistas.

A situação é alarmante em paises autoritários como a Algéria, Egipto, 
Irão, Iraque, Síria e Arábia Saudita, onde há fortes limitações à pratica 
do cristianismo, sem margem de manobra para fés não-islâmicas. 
Nestes paises, o estado incentiva a intolerância entre a população e 
impunidade a grupos extremistas que atacam e discriminam cristãos 
na educação, emprego, e vida social.

No Irão, Algéria e Qatar, Síria, Iemen e Líbia, o estado é cúmplice 
directo de grupos extremistas, comunidades, vizinhos e família em 
perseguição dos seguidores de Cristo, constantemente intimidados 
a abandonarem as comunidades. No Egipto, em 2017, foram 
assassinados 99 cristãos por grupos extremistas e no Irão, nas 
vésperas de Natal de 2018, foram presos 114 cristãos, entre os quais 
um proeminente pastor, sem julgamento ou acusação. «Ao fim destes 
anos de direitos humanos, a humanidade falhou em providenciar 
dignidade para todos os homens e mulheres e liberdade individual do 
planeta”, conclui o secretário Hunt.

O fundador da organização World Help, Vernon Brewer, afirmou na 
Fox News, que se trata de uma realidade incompreensível “porque no 
ocidente não há este nível de perseguição intencional aos cristãos”. 
Lembrando testemunhas da China e da Coreia de Norte, que com 
olhos assustados contaram a origem das suas cicatrizes e historias 
negras, Brewer concluiu, dramaticamente, que “quanto mais viajo, 
mais vejo que a perseguição aos cristãos é pior do que antes”. 
Segundo a World Help, as mulheres cristãs são as principais vitimas, 
porque sofrem de dupla perseguição, por serem mulheres e por serem 
cristãs: em cada dia, pelo menos 6 mulheres crentes em Cristo, são 
violadas, sexualmente atacadas ou forçadas para casamentos com 
muçulmanos, sob ameaça de morte. Facto que é confirmado pelo 
Observatório Open Doors, que revela as 50 nações mais perigosas 
do mundo para os seguidores de Jesus Cristo, cuja maioria (38) são 
muçulmanas; e é na origem da cristandade, Médio Oriente e Norte de 
África, onde a perseguição é mais forte, como se a purga quisesse 
atingir o berço.

O caso mais gritante é na Nigéria, onde, segundo a inteligência dos 
EUA, mais de 200.000 cristãos correm perigo de vida, incluindo 
mulheres e raparigas cristãs, raptadas, forçadas à conversão, e ao 
casamento com muçulmanos, sexualmente abusadas, torturadas e 
mantidas em cativeiro; neste “país”, a perseguição faz-se em aberto, 
onde são destruídas cruzes, igrejas, edifícios e o assassinato de 
clérigos faz parte do exibicionismo simbólico dos extremistas religiosos 
Boko-Haram, cujo objectivo é remover qualquer prova de cristianismo, 
a mais universal das religiões, que o tribalismo não suporta.

Pior: estas estatísticas não contam tudo: muitos são os casos não 
denunciados, perdidos no medo, tudo porque estes seres humanos se 
levantam em nome de Jesus Cristo.

2. Na Índia.

A Índia é uma «novidade” na perseguição aos cristãos. Desde que 
o partido nacionalista BJP, ganhou as eleições em 2014 e o seu 
primeiro-ministro Narendra Modi foi eleito, a Índia enveredou por uma 
política nacionalista de ‘limpeza’ à decepção estrangeira, infelizmente, 
os cristãos estão incluídos nesse grupo, vistos como representantes 
de paises hostis : só este ano foram atacados 12.000 cristãos e o 
numero de ataques a igrejas cristãs quase triplicou em apenas um 



17

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

ano, passou de 34 para 98 ataques neste ano 2019.

A maior parte destes ataques vêm de hindus radicais (nacionalistas), 
que vem os cristãos como uma ameaça à nação pelo seu crescimento 
em numero. O primeiro-ministro Narendra Modi, tem sido impune 
com estes extremistas hindus.

Na Índia, os cristãos estão em colisão com um sistema de castas 
rígido, e são as castas ‘mais baixas’, os mais pobres, os atraídos 
para os cristianismo. A Open Doors, revela que quase todos os dias 
há igrejas a serem atacadas ou demolidas, mas o primeiro ministro 
e as autoridades negam, enquanto perseguem Organizações Não 
Governamentais (ONG’s) cristãs, que presumem como interesses 
estrangeiros infiltrados. Alguns políticos querem expulsar minorias 
muçulmanas e cristãs até 2021, pressupondo-lhes espionagem 
estrangeira. Muitos dos hindus convertidos ao cristianismo são os 
que mais padecem, para além das pressões da família, amigos e 
comunidade, são assaltados, hospitalizados ou até mortos.

3. Na Algéria.

O Capitulo 1, artª 2 da Constituição argelina diz que o «islão é a 
a religião do estado”, e desde que a  Algeria se tornou um pais 
legalmente muçulmano começaram as torturas para as religiões 
minoritárias neste pais. Principalmente os cristãos, vistos como 
antípodas do islamismo. Aqui, os cristãos vivem em constante 
medo que as suas conversas colidam com a doutrina muçulmana 
dominante e até os edifícios em que os cristãos possam exerçam as 
suas doutrinas devem ser autorizados e designados pelo estado - 
que nunca autorizou ou designou nenhum. Por isso, só neste 2019, 
fecharam 19 igrejas, onde se inclui a maior da Argelia (Full Gospel 
of Tizi-Ouzou), com mais de 1000 seguidores, que a policia invadiu e 
cujos crentes foram despejados sob força e agressão, em sequência 
e exemplo de outras igrejas.

Esta ‘purga’ é o resultado de um pais que se quer projectar como 
islâmico e decidiu que o cristianismo minoritário bloqueia as suas 
intenções. São inúmeros os casos denunciados - como ameaça e 
intimidação -  nos media: cinco cristãos são detidos e condenados 
a multas por tentarem convencerem familiares a mudar para a 
religião cristã; dois outros cristãos, irmãos, foram condenados 
por transportarem 50 bíblias no seu carro; noticias frequentes de 
vandalismo a cemitérios e profanação de sepulturas cristãs. Tudo 
isto no sentido de desmoralizar os cristãos. Grave é que as principais 
vitimas são ex-muçulmanos que se convertem à doutrina de Jesus 
Cristo, quando as suas famílias, vizinhos e comunidade exercem o 
mais bárbaro tribalismo, porque na Algeria “é proibida a agitação a 
muçulmanos”.

4. Na China.

O governo chinês está desmoralizar os cristãos desde 2017 com 
ataques, perseguição e discriminação. Depois da era Mao o 
crescimento do cristianismo na China disparou, principalmente o 
cristianismo protestante; hoje há 60 milhões de cristãos praticantes 
de um sistema de crenças que rivaliza fortemente com o comunismo 
de Xi Djiping. Mas o governo chinês não abdica da sua mitologia 
revolucionaria e as religiões (cristianismo, budismo e islamismo) 
são desincentivadas e perseguidas. O governo de Xi tem atacado 
igrejas cristãs, destruindo-as com bulldozers e dinamite (por vezes, 
durante celebrações), as cruzes foram banidas e são proibidas em 
edifícios; o Natal  é desincentivado. No sul da China, os Cristãos 
foram incitados a substituírem retratos de Jesus pelo do lider Xi, que 
proibiu a venda de biblias na internet e vão substituidas por biblias 
do “cristianismo chinês” - adaptando a Bíblia cristã aos «princípios” 
da revolução socialista - uma aberrante «biblia socialista”.  Muitos 
dos chineses crentes em Cristo, reúnem-se clandestinamente ou 
mudam de localidade. O governo chinês teme no cristianismo a sua 
actividade política e crescente influencia social:  a grande maioria 
dos activistas de direitos humanos na China são cristãos.

5. Genocidio do ISIS.

Um dos maiores genocídios da historia foi o infligido aos cristãos da 
Arménia (1914-1923), accionado pelo império Otomano que causou 
1,5 milhões de mortos, onde mulheres eram sepultadas nuas e crianças 
morriam à fome, entre atrocidades como queimadas colectivas de 
seres humanos. O mesmo ódio sectário ocorreu 100 anos depois, com 
os ataques do grupo de mercenários ISIS e Al-Qaeda (2014-2017), 
durante a guerra do Iraque e Síria, quando os terroristas perseguiram 
particularmente comunidades cristãs. Quanto mais frágeis e indefesas 
fossem as vitimas, maior seria a crueldade: como a dirigida à 
comunidade Yazidi, uma comunidade rural do norte da Síria, onde 
crianças e adolescentes foram forçadas a pernoitarem com os seus 
predadores mercenários (segundo relatos das vitimas nos EUA).

Dezenas de igrejas e cultos referentes a cristãos foram destruídos no 
Iraque e na Síria, muitos  seguidores de Cristo foram barbaramente 
crucificados, incluindo seus filhos. Em 2016, o ISIS exibia na sua 
pagina da Internet, crianças e raparigas cristãs para venda ou 
resgate, no valor de 100 mil dólares cada uma.

Em 2016, a União Europeia, EUA e Inglaterra classificaram, sob 
votos unânimes, estes actos como «genocídio»; mas não o Canadá, 
que tentou fazer aprovar os mesmos votos mas tiveram a oposição 
do Partido Liberal de Justin Trudeau (o mesmo que condena a 
‘islamofobia’ e descriminaliza a ‘bestialidade’).

6. A Hipocrisia da ONU

A ONU tem accionado o mecanismo politicamente correcto do controle 
de expressão mas é um embuste para proteger o islão. Em nome do 
combate à islamofobia’ a ONU pretende legislação que discrimine e 
criminalize o discurso de «ódio» (sem definir a sua essência). Mas é 
uma trama: como Guterres insiste no infame «plano das migrações”, 
(cujos protagonistas serão muçulmanos a invadir a segurança 
social dos paises ocidentais) a ONU que calar as potenciais futuras 
resistências e até prevê premiar os mais conformistas.

Isto é, os media e a opinião publica ficarão proibidos de expressar 
a perseguição aos cristãos porque isso pode constituir crime de 
«ódio» e exercício de «islamofobia” (um termo inventado pelo lobie 
islâmico dos EUA). Em essência, a ONU está a apoiar o lobie da 
Arábia Saudita e a expansão islâmica  – sem espanto, a Arábia 
Saudita, onde o cristianismo é proibido, foi presidência do Conselho 
dos Direitos Humanos da ONU -  e a secundarizar o mundo cristão.

7. Conclusão
O Vaticano parece não conseguir contrariar a perseguição ao 
cristianismo a favor da expansão do islamismo e comunismo – as 
doutrinas mais autoritárias e opressivas. E isto é agenda política. 
Sob aval da ONU e desleixo comprometido dos media, planeia-se a 
gradual destruição da civilização ocidental. 

Nem o islão, nem o socialismo se regem pelos cânones cristãos 
do Ocidente - onde muçulmanos são acolhidos aos abraços, lhe 
destroem a segurança social e criam guerra civil (Suécia), enquanto 
cristãos são sabotados, perseguidos, humilhados e mortos nos 
paises islâmicos e socialistas.

Se aliarmos a expansão islâmica ao silenciado genocídio dos cristãos 
em todo o mundo, não é difícil de perceber que se está a operar uma 
mudança demográfica e cultural (planeada em gabinetes), diante 
dos nossos olhos: a lenta aniquilação do cristianismo, enquanto 
religião pacífica, universal e inspiradora e sua substituição pelo 
desequilibro islâmico e tontura socialista, muito mais favoráveis a 
conflitos, dividas fatais e guerras. Isto para que a ‘religião única’ 
da ONU se sugira como solução e se legitime, teimosamente, em 
governo mundial.

Que Jesus Cristo nos ilumine, enquanto é tempo.
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 www.facebook.com/museucombatente.oficial                https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

CURIOSIDADES E PREPARAÇÃO DE 
NOVA EXPOSIÇÃO 
NO MUSEU DO COMBATENTE
Uma exposição nova prepara-se em meses…e neste caso já começamos 
a preparar uma nova exposição para o Museu do Combatente – há que ver 
o tamanho dos modelos, como os enquadrar da melhor maneira e que tipo 
de estrutura para os guardar, pois não podem apanhar pó, ver o conjunto 
das paredes e a melhor iluminação além de se tratar do aspecto gráfico, 
marcação dos modelos ….estes momentos são tão emocionantes como o 
dia da inauguração ao público.

No entanto há curiosidades que são de notar: há anos um profissional , 
também Engenheiro, o Engº José Maria Sardinha, doou a sua colecção de 
500 aviões - modelos em escala que representam a História da Aviação do 
séc. XX ao Museu do Combatente , e recentemente toda a sua biblioteca 
sobre aviação, com livros em vários idiomas e os modelos em que 
se baseou para os construir. Este Senhor, que começou aos 10 anos a 
construir aviões,teve   a  sua atividade profissional nas áreas de projeto, 
direção técnica de empreendimentos, organização industrial e produção. 
Trabalhou na Mague, TAP, Lisnave, Setenave e Portsines. Foi consultor de 
várias entidades dos sectores público e privado. Visitou grandes estaleiros 
navais na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. Como engenheiro 
consultor actuou no Brasil, Venezuela, Chile, Africa do Sul, República 
do Congo e Cabo Verde. Ao serviço das Nações Unidas fez peritagens 
nas ilhas de Palau e Truk (Micronésia). Foi agraciado com a comenda da 
Ordem de Mérito Industrial pela sua actuação no projecto e construção do 
Estaleiro da Lisnave. Foi Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros no 
triénio 1995/98……

Agora, outro Engenheiro o Engº Carlos Cardos,  mas  que teve um percurso 
na Força Aérea até 1975, imaginem…..ofereceu ao Museu do Combatente 19 
exemplares de….Navios….e assim se cruzam os projectos de dois grandes 
especialistas em modelismo, um que sempre trabalhou com barcos mas 
cuja paixão são os aviões e outro da Força Aérea que se dedicou aos 
barcos…

Nesta nova exposição teremos modelos nas escalas 1:48, 1:72 e 1:100, 
e a apresentação de navios de guerra nacionais alguns do séc. XIX e 
outros já do séc. XX, como o NRP Fogo, navio patrulha, o NRP Espadarte, 
torpedeiro, o NRP Afonso de Albuquerque, aviso de 1ª classe, o NRP Nuno 
Tristão, aviso de 2ª classe, o NRP Tejo, canhoneira torpedeira, Mindelo, 
corvetga mista a motor e vela, o cruzador Adamastor, o contratorpedeiro 
NRP Lima, Bengo, a canhoneira mista a motor e vela, Diogo Cão, Capello 
e Carabina, canhoneiras fluviais,a canhoneira NRP Pátria, o aviso de 2ª 
classe NRP Gonçalves Zarco e o torpedeiro NRP Rio Liz e as lanchas 
patrulhas NRP Azevia, NRP Vela e NRP  Rio Liz, são alguns dos modelos 
que serão expostos.

Agora, mãos à obra para que o espaço escolhido receba dignamente os 
modelos oferecidos. Desde já o agradecimento da Liga dos Combatentes e 
o prazer de ter esta exposição no Museu do Combatente.

Isabel Martins marketing do Museu do Combatente, 14 de Janeiro de 2020.  
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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


