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Ver na página 3 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.

Foto Net

Visitez
Le 
Portugal

Un immense trou d’ozone s’est formé 
au-dessus de l’Arctique

Le phénomène, qui n’inquiète pas pour l’instant les scientifiques, devrait se 
résorber d’ici à quelques semaines, rapporte « The Guardian ». 

Par LePoint.fr

C’est un phénomène extrêmement rare que les scientifiques peuvent observer 
depuis quelques jours. Un immense trou d’ozone s’est formé juste au-dessus 
de l’Arctique, rapporte The Guardian. Selon les spécialistes, les températures 
inhabituellement basses de l’atmosphère auraient provoqué la réaction. Au pôle 
Nord, des vents d’une grande intensité ont circulé pendant l’hiver. Le trou a été 
détecté depuis l’espace, mais également depuis le sol terrestre.

Il a atteint ces derniers jours une taille jamais vue dans cette zone. « Le trou est 
principalement une curiosité scientifique », assure pourtant Vincent-Henri Peuch, 
directeur du Copernicus Atmosphere Monitoring Service, un service lancé en 
2014 par le Centre européen pour les prévisions météorologiques. « Nous avons 
détecté d’inhabituelles conditions qui ont provoqué l’épuisement chimique de 
la couche d’ozone », explique le scientifique. Pour rappel, la couche d’ozone 
protège la Terre des rayons ultraviolets.

Les températures remontent déjà

Le phénomène n’a aucun lien avec le ralentissement de l’activité humaine et 
la baisse de la pollution dus à la pandémie de coronavirus. Mais le trou ne 
devrait pas rester indéfiniment. Les températures dans la région du pôle Nord 
commencent déjà à remonter. Petit à petit, il devrait se résorber. Si le trou au-
dessus de l’Arctique ne semble pas plus inquiéter que cela les chercheurs du 
monde entier, celui qui se trouve actuellement en Antarctique est en revanche 
une source de préoccupation majeure depuis de nombreuses années.

En novembre dernier, le trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique avait toutefois 
atteint sa plus petite taille depuis 35 ans. À titre de comparaison, le trou d’ozone 
au-dessus de l’Arctique ne dépasserait pas un million de mètres carrés, contre 
20 à 25 millions de mètres carrés pour celui en Antarctique. En 1987, le protocole 
de Montréal a été signé par 197 pays dans le but de réduire l’émission des 
substances toxiques qui attaquent la couche d’ozone. Un protocole toujours en 
vigueur aujourd’hui.

Navio escola Sagres vai regressar a 
Lisboa
Regresso do NRP Sagres da sua viagem de circum-navegação antecipado pela 
Pandemia da Covid-19

Face à situação de pandemia da Covid-19, que afecta mais de 180 países em 
todo o mundo, o Navio-Escola Sagres, que ruma à Cidade do Cabo, na África do 
Sul, onde terá chegado na quarta-feira, dia 25 de Março, recebeu ordens para 
regressar a Lisboa.

Esta decisão foi tomada na sequência das medidas de segurança que os 
diferentes países estão a adoptar para protegerem os seus portos, Portugal 
incluído, limitando a atracação e desembarque de tripulações e passageiros de 
navios, inviabilizando o pleno cumprimento da missão.

Por haver restrições de desembarque em muitos portos e cidades, e por ser 
desaconselhável a realização de visitas ao navio, o Ministério da Defesa Nacional 
entendeu que não estavam reunidas as condições para prosseguir esta missão 
de promover o nome de Portugal pelo mundo e de celebrar, junto das populações 
e da diáspora, o feito histórico da primeira viagem de circumnavegação, iniciada 
há 500 anos por Fernão de Magalhães.

Acresce que a continuidade desta expedição poderia potenciar um maior risco 
de contágio entre os 142 elementos da guarnição, que se encontram bem de 
saúde.

A possibilidade de se retomar a viagem de circum-navegação, eventualmente 
noutros moldes e com uma rota distinta, será equacionada quando for oportuno, 
e nomeadamente depois de extinta a actual pandemia.

O regresso a Lisboa do NRP Sagres está agora previsto para meados de Maio.
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A Chuva  e o Bom Tempo

  
Julgando um dever cumprir, sem descer do meu critério
Digo verdades a rir,  Aos que me mentem a sério

António Aleixo 1899-1949

Imaginemos um copo sem fundo...

Este planeta em que vivemos, em conjunto com centenas de milhões de 
seres espalhados pelos quatro cantos do mundo (é já muito curiosa a 
expressão “quatros cantos, num mundo redondo”...), é um dos planetas que 
fazem parte do Sistema Solar e o terceiro mais próximo do Sol.

Portanto, os habitantes nascidos na parte Este do planeta terão direito às 
mesmas vantagens e condições de vida que os habitantes da zona Oeste. 
Nem uns nem outros podem ou devem esquecer-se dos deveres comuns, 
para que todos possam usufruir das mesmas garantias e protecção, no 
respeito das normas estabelecidas mundialmente. Mas não é isso que 
acontece. Vejamos.

A Terra sendo considerada um planeta telúrico possui a sua estrutura interna 
diividida em: crosta terrestre, manto e núcleo, enquanto que à externa 
correspondem, a litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, todas elas 
oferecendo as condições necessárias à vida no planeta. 

Ora, presentemente, vivemos dias de desconfiança, de incerteza. Receamos 
ser uma ameaça para os outros e que esses sejam um perigo para nós. 
Vimos alguns familiares à distânca sem poder abraçar as netinhas que nos 
vêem deixar à porta, como se fossemos um cachorro trancado na casota, 
alguns alimentos necessários para o dia-a-dia. Nunca tanto como agora é 
importante saber-se com quem se pode contar e, sobretudo, quem diz a 
verdade de cada coisa.

É neste ponto que nos encontramos. Como escreveu o poeta Mário de Andrade:

“Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas. *Que sabem 
rir dos seus erros*. Que não ficam inchadas, com os seus triunfos. Que 
não se consideram eleitos antes do tempo. Que não  ficam longe de suas 
responsabilidades. Que defendem a dignidade humana. E querem andar do 
lado da verdade e da honestidade.”

Acontece, porém, que nenhum destes valores são considerados pelo político 
mais detestado do momento: o astuto e politicante Xi Junping, Presidente 
da China comunista. Tendo conseguido ao longo dos anos dominar uma 
população de centenas de milhões de seres que nele acreditam cegamente, 
segue a doutrina ideológica de Mao, esmagando na miséria e na pior das 
condições, uma população quase analfabeta que começa a libertar-se 
lentamente, dentro do espaço que o governo lhe deixa ocupar.

Graças à ambição dos homens de negócios europeus, que na mira de 
lucros fabulosos com a barata mão-de-obra chinesa, não hesitaram em 
transferir dos seus países as fábricas que funcionavam bem sem, todavia, 
darem o mesmo tipo de lucros, devido  ao antagónico nível de vida dos 
trabalhadores. Foi portanto e, sobretudo, devido à pressa e à submissão 
dos ávidos  industriais prostrados à frente dos “regimes dictatoriais” como o 
da China, que a situação no mundo começou a detiorar-se, permitindo que 
as ambições desmedidas se sobreposessem às preocupações dos Direitos 
Humanos, à dignidade humana, ao mesmo tempo  que a China Comunista, 
mantendo-se fiel aos seus princípios e costumes, se enredasse calmamente 
num capitalismo com que sonha partilhar a Nova Ordem e o mundo.

O vírus criado no seu território, com ou sem o consentimento governamental, 
que o presidente da OMS fingiu não ver elogiando mesmo nessa área os 
esforços da China, está a colaborar no afundamento da Europa e das Américas, 
eliminando aqueles que para a China — apesar das imagens fabricadas —  
não contam como seres humanos. Os mais velhos. Os menos produtivos 
actualmente. A par deles, as economias dos países afogam-se. Dificlmente 
será ultrapassada a crise provocada. E ela demorará vários anos a resolver-se, 
deixando sequelas que as populações terão de contornar. E de conformar-se.

E, no meio disto tudo, qual é posição do presidente chinês? A de um completo 
estranho às preocupações dos chefes de Estado estrangeiros, recebendo 
e saudando os seus representantes com promessas de financiamentos, 
oferecendo material médical ineficaz e vãos apoios, deslizando com astuta 
diplomacia  essas ofertas,  para um brinde num copo sem fundo.

Raul Mesquita

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

Governou em plena Guerra Fria entre os imperialismos Americano e Soviético. 
Defensor de um socialismo-comunismo próprio, nunca alinhou com as 
ideologias… nem de cariz soviético nem de influência chinesa. 
A sul da Jugoslávia estava a Albânia, governada por Enver Hoxka fervoroso 
esquerdista, defensor da linha comunista chinesa de Mao Tse Tung, o que 
originou que a Albânia se tornasse no país mais pobre e miserável da Europa. 
Tito movido por intenções solidárias e humanitárias criou condições e favoreceu a 
fuga de Albaneses para o Sul da Jugoslávia, mais precisamente para a província 
Sérvia do Kosovo, que fazia fronteira com a Albânia. 
Criou escolas, ensino da língua albanesa, estruturas sociais, construção de 
Mesquitas. 

Centenas de milhares de albaneses fugiram para o Kosovo.

Deu-se durante 4 décadas uma constante invasão demográfica pacífica de solo Sérvio. 

O Kosovo está para a Sérvia, assim como Guimarães está para Portugal. 

Foi lá que nasceu a nação Sérvia. 

Os albaneses tinham valores, religião, costumes, tradições, hábitos antagónicos 
aos sérvios. 

A chegada de grandes massas albanesas à província Sérvia do Kosovo, trouxe 
como é óbvio, problemas sociais e de integração entre duas culturas diferentes. 
Os sérvios que podiam, iam saindo da sua terra, fugindo ao caos que se foi instalando. 

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

Vem isto a propósito do que está a acontecer na Europa. 

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

E que fazem alguns estados europeus? 
Criam condições favoráveis à sua vinda, construindo Mesquitas, instalando 
Madrassas, institucionalizando o ensino do árabe e sustentando com subsídios 
os invasores.
 
Destes invasores, 78% dos homens e 92% das mulheres não trabalham. 

Os factos históricos são cíclicos e repetitivos. 

O que aconteceu na antiga Jugoslávia, está a acontecer na Europa. 

Parece haver um despertar nos europeus, para esta situação que tende para o abismo. 

Recorde-se que não são os governos os responsáveis, mas sim as populações 
que neles votam e que sabem previamente as linhas de conduta ideológica dos 
futuros governantes. 

Nos últimos meses tem-se assistido a uma viragem no sentido de voto, 
favorecendo partidos claramente anti- imigração, anti- invasão e anti-Islão. 
Neste momento há já 8 países da União Europeia com governos claramente 
anti-invasão: 

A estes 7 já com maioria parlamentar e governos, juntam-se mais 10 que, 
embora não tenham governos decididamente anti- Islão, já possuem deputados 
nacionalistas nos Parlamentos dos seus países: 

- Alemanha, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Letónia, 
Holanda e Suécia. 
 
Dos 27 países da União Europeia ainda há 9, em que os povos permanecem 
adormecidos e a fazer como a avestruz. 
Ainda não acordaram da letargia que os «poderes instituídos e a comunicação 
social lhes transmite incessantemente: - Croácia, Espanha, Estónia, Irlanda, 
Lituânia,Luxemburgo, Malta, Portugal e Roménia. 

Espera-se que, quando acordarem, não seja tarde demais.     (Autor Desconhecido)
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CONTA SOLIDÁRIA  DE APOIO AOS COMANDOS DO CORPO DE 
INSTRUÇÃO DO CURSO 127

QUE FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS
NIB:0033-OOOO-45536014942-05

Desde os infaustos acidentes ocorridos durante a instrução do 127º Curso de Coman-
dos que a pretexto do então ocorrido - que todos lamentamos profundamente e sobre 
os quais já publicamente nos manifestámos - os Comandos têm vindo a ser alvo da 
mais sórdida campanha para denegrir a sua imagem e competência, pretendendo-se 
assim atingir a sua coesão e os Valores em que acreditam, servem e defendem.
E com eles, como objectivo último, a Instituição Militar em que se integram.
19 Comandos foram entretanto constituídos arguidos num processo que em breve 
iniciará a fase de julgamento.
É do conhecimento de todos que a situação destes militares tem sido votada a um 
total alheamento e indiferença pela Instituição em que se integram, que nunca lhes 
manifestou qualquer solidariedade institucional nem preocupação pelos constantes 
atentados à sua dignidade, idoneidade e bom nome, não lhes permitindo, inclusive, 
participar em missões internacionais, não os promovendo e nem sequer lhes dando 
apoio judiciário.

Em consequência, estes militares vêm-se na necessidade de arcar com custas judi-
ciais e honorários dos seus representantes de defesa, não tendo, face aos venci-
mentos que auferem, condições sócio-económicas compatíveis com tais encargos, 
sendo necessário o recorrente recurso a colectas de camaradas e à representação 
por defensores que advogam a título gracioso, situação que, a curto prazo, se tornará, 
por certo, insustentável.
É de elementar justiça deixar aqui um muito sentido agradecimento aos advogados 
e sociedades de advogados que de forma pro bono têm vindo a apoiar alguns dos 
nossos camaradas, assim como às Instituições sócio-profissionais que de forma tão 
empenhada lhes têm também prestado a sua solidariedade e apoio.
Mas não é suficiente - por isso, a Associação de Comandos abre uma Conta Solidária 
apelando aos Comandos e aos Homens de Boa Vontade para que nela depositem, 
sempre que possível, a sua ajuda para se poder acudir aos avultados custos de um 
processo como este.
Contamos com o apoio de cada um de vós!
A Associação de Comandos agradece-vos.

       NIB:0033-OOOO-45536014942-05

                        MAMA SUMÉ
O Presidente da Direcção Nacional

           José Lobo do Amaral
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O Armando Rebelo deixou-nos.
Que descanse em Paz.

Com apenas 74 anos (iria fazer 75 em Setembro próximo) faleceu em Tomar, 
sua terra natal, a 22 de Março passado, o nosso estimado colaborador 
Armando Rebelo, que ao longo da sua auspiciosa carreira profissional em 
jornais, TV e rádio, esteve em Toronto algum tempo onde colaborou na rádio 
e TV locais CBC, CHIM e CHWO.

Recorri a uma sua colaboradora no Jornal de Tomar, Ana Isabel Felício, a 
fim de saber informações sobre o seu falecimento e obter um  resumido CV 
para poder alinhavar este texto de homenagem àquele que foi em vida, um 
talentoso profissional na actividade da escrita e da comunicação. Um bon 
vivant  e gentleman também, tanto no trato como na personificação da sua 
arte.

Das informações recebidas destaco a razão do seu internamento devido a 
uma queda, numa escadaria em casa que o levou ao Hospital em Lisboa, 
passou depois para o Hospital de Abrantes e, finalmente, de regresso a Tomar 
onde faleceu. Tive conhecimento da queda e da sua hospitalização todavia, 
talvez para não provocar alarmes, nunca tive a impressão da gravidade e 
problemas colaterais do acidente.

Transcrevo as informações recebidas graças à delicadeza da senhora Ana 
Felício da Redacção do Jornal de Tomar, último reduto jornalístico de Armando 
Rebelo.

“Por entre outros caminhos, a sua vida esteve ligada, durante mais de 50 
anos, à comunicação social, o que o levou a trabalhar em diversos órgãos de 
comunicação, nomeadamente no “Diário Popular”, onde foi repórter fotográfico 
e depois redactor gráfico; “Diário de Notícias”, na revista “Flama”, na revista 
Rádio&Televisão” e ainda no Espaço T Magazine. Trabalhou também na 
Agência Europa Press, em Portugal e em Espanha, e nas rádios “Peninsular” 
e Rádio “Voz de Lisboa”. A sua grande universidade foi a “Associated Press”, 
onde trabalhou durante oito anos. Terminou a sua carreira profissionalmente 
na RDP – Antena1. Nos últimos anos colaborou com diversos órgãos de 
comunicação regionais. 

Além disso, Armando Rebelo conseguiu, antes do 25 de Abril, uma bolsa de 
estudo para cursar Ciências e Técnicas de Comunicação na Universidade 
de Toronto (York). A sua tese foi “A importância da imagem no conteúdo da 
notícia”. Teve a sorte e o orgulho de ter tido ainda aulas com o professor 
Marshall McLuhan, conhecido filósofo e teórico da comunicação e globalização 
e autor de muitos livros, entre os quais se destaca a “Galáxia de Gutenberg”.”

Aqui, neste Portugal expatriado, lamenta-se o desaparecimento do Armando, 
com quem tínhamos desenvolvido uma amizade sincera e, ao recordarmos 
ser para nós o segundo colaborador a nos deixar desta forma abrupta, radical, 
no interior de um ano, lembramos a Nanda Pinto que residia em Paris e que 
também faleceu num hospital, repentinamente, para onde entrou para um 
exame de rotina.

Apresentamos os mais sinceros sentimentos e votos de coragem para os 
familiares e amigos do defunto.

Grato igualmente e com amizade à senhora do Jornal de Tomar.

Raul Mesquita, Dir. inf. ABCportuscale

Covid-19: Estado de emergência 
admite recurso a militares para apoio a 
autoridades – lei

Mundo Português

O estado de emergência, que nunca vigorou em Portugal, é declarado pelo 
Presidente da República mediante autorização do parlamento e ouvido o 
Governo, perante “calamidade pública” e vigora por quinze dias que podem ser 
renovados.

O Presidente da República convocou uma reunião do Conselho de Estado, por 
videoconferência, para debater a “eventual decisão de decretar o Estado de 
Emergência” em Portugal devido à pandemia de Covid-19.

A ser decretado, será a própria declaração a ter de determinar o “grau de reforço 
dos poderes das autoridades administrativas e civis e de apoio às mesmas pelas 
Forças Armadas, sendo caso disso”, prevê o regime do estado de sítio e do 
estado de emergência.

Depois, o Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) deve emitir parecer 
sobre “as condições de emprego das Forças Armadas” durante o período de 
vigência do estado de emergência e se tal vier a ser requerido, prevê a Lei de 
Defesa Nacional.

O órgão de consulta do Presidente da República para os assuntos da defesa 
nacional e Forças Armadas funcionará, no caso de declaração do estado de 
emergência em todo o território nacional, “em sessão permanente”.

O CSDN “considera-se permanentemente reunido”, o que permite agilizar, por 
exemplo, a marcação de reuniões, sublinhou à Lusa o general Valença Pinto, 
ex-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e também do Exército.
Ao contrário do que ocorre no estado de sítio, em que as Forças Armadas “assumem 
o comando das forças de segurança”, a declaração do estado de emergência não 
confere às Forças Armadas “um papel próprio”, frisou Valença Pinto.

“No caso do estado de emergência o que se cria são mecanismos para, em 
situação que justificar, facilitar o apoio das Forças Armadas às autoridades 
administrativas”, disse Valença Pinto, lembrando que foi assinado há poucas 
semanas um protocolo para operacionalizar a cooperação entre as forças e 
serviços de segurança e as Forças Armadas.
O protocolo, assinado em 28 de Fevereiro na residência oficial do primeiro-
ministro, define conceitos como direcção operacional, interoperabilidade, 
operações planeadas e incidente de segurança e incidente táctico-policial grave, 
define regras de actuação e empenhamento, indicando que “o emprego das 
Forças Armadas no apoio às forças e serviços de segurança (FSS), sem prejuízo 
da sua autonomia técnica e táctica, deve respeitar as regras de actuação e 
empenhamento pelas quais as FSS se regem”.

O documento prevê que a cooperação deve obedecer a uma sequência de fases 
de articulação entre as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança, 
determinando que cabe à Secretária-geral do Sistema de Segurança Interna 
formalizar o pedido de apoio junto do Chefe de Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, e que, uma vez autorizado o pedido, é designado um elemento 
de ligação junto da força responsável pela Operação Planeada ou Incidente de 
Segurança.

A cooperação entre forças armadas e forças e serviços de segurança já ocorre em 
vários domínios, a pedido das autoridades civis como por exemplo a Protecção 
Civil, para apoio ao combate aos incêndios no Verão.

Em 2008, a Lei de Segurança Interna estabeleceu que caberia aos responsáveis 
pelo Sistema de Segurança Interna e pelo Estado-Maior-General das Forças 
Armadas assegurarem entre si a “articulação operacional”.
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O Palácio Nacional de Queluz faz parte da região de Sintra e data do século 
XVII. Construído para retiro de Verão de D.Pedro, o famoso Duque de Bragança, 
que mais tarde viria a casar com a sua sobrinha, D.Maria I, é um dos mais 
majestosos exemplos do estilo rocócó do velho continente.

Este esplêndido palácio foi construído por algumas fases ao longo de algumas 
décadas. Os trabalhos começaram em 1747, conduzidos pelo arquitecto 
português Mateus Vicente de Oliveira que o terá desenhado à semelhança e 
inspiração do Palácio de Versalhes, em Paris. Embora mais pequeno, certamente 
partilha muita da essência do palácio francês, seja através do estilo, decoração 
ou dos frondosos jardins.

A fachada cerimonial é a mais conhecida secção do seu extraordinário exterior. 
Parte principal da fachada está virada para a parte central da localidade de 
Queluz e, embora rico, parece positivamente austero em comparação com o 
interior, cujos ornamentos barrocos são características principais.

Foi dada uma grande atenção ao interior do palácio. Artesãos franceses 
trabalharam até à perfeição na decoração interior. Usaram-se em abundância 
os lindíssimos azulejos portugueses feitos à mão em tons de azul, amarelo e 
vermelho com pedra italiana e madeira brasileira, dinamarquesa e sueca, assim 
como outros materiais importados dos quatro cantos do mundo.

No lado dos jardins, é visível a articulação das várias fachadas de aparato, 
nomeadamente a que enquadra o Jardim de Neptuno ou o Jardim Grande. No 
piso térreo, o maior destaque é o corpo central de dois andares, firmado por 
portas e janelas de sacada.

Foi construído o Canal dos Azulejos, no rio Jamor, que passa nos jardins do 
palácio com cerca de 130 metros de comprimento. Quando as comportas do 
canal se fechavam, criava-se um plano de água onde era possível passear de 
barco entre paredes cheias de azulejos, com representações de portos, palácios, 

paisagens e outros temas.

A chamada Quinta de Queluz, que anteriormente pertenceu ao marquês de 
Castelo Rodrigo, passou para posse real em 1654 e foi incorporada na Casa 
do Infantado. Daí até finais do século XVIII o edifício ganhou a forma que ainda 
hoje apresenta, nomeadamente com o marcado revestimento de azulejos e a 
construção de magníficos jardins.

A primeira fase de construção do jardim terminou em 1786. A água para os lagos 
e repuxos dos jardins da zona sudoeste era fornecida por dois aquedutos: o 
aqueduto da Ponte Pedrinha, proveniente da mina do Pendão no vale do rio 
Jamor, e o aqueduto da Gargantada, que vinha da mina da Gargantada no vale 
da ribeira de Carenque. A zona noroeste era abastecida pela bacia da ribeira das 
Forcadas.

O palácio tornou-se oficialmente a residência da Família Real Portuguesa 
em 1794. Foi aqui que nasceu D.Pedro IV de Portugal, a 12 de Outubro de 
1798. Quando os reis partiram, em 1807, grande parte do recheio do palácio 
foi despojado. Pedro IV viria a morrer, já enquanto rei de Portugal, no mesmo 
quarto em que nasceu, em 1834, marcando o início do declínio da monarquia 
portuguesa, derrubada em 1910.

Após a morte de D. Pedro, em 1786, o palácio tornou-se no local perfeito para 
o retiro de D. Maria I à medida que o seu estado mental se foi deteriorando. 
Foi também para o Palácio Nacional de Queluz que o princípe-regente, João 
VI, mudou a sua família depois do incêndio do Palácio da Ajuda, em 1794, 
permanecendo até altura das invasões francesas. Em 1807, a família real 
abandonou o palácio para se refugiar no Brasil.

Em 1908, a dois anos da formação da República, o palácio tornou-se propriedade 
do Estado, abrindo ao público em 1934 depois de atravessar um período de 
restauro decorrente de um incêndio.

de VersalhesQUELUZ: Um palácio à moda
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Fake News : la Chine Clame que son 
« Système Supérieur » a Battu le 
Coronavirus

par Gordon G. Chang

Traduction du texte original: China’s Fake News: Its ‘Superior System’ Defeats 
Coronavirus

•	 Une seconde vague de coronavirus ravage la Chine. Cette deuxième 
vague fait des victimes, à commencer par la propagande du Parti. Le 
narratif le plus dangereux est que Xi Jinping a reçu un mandat du ciel 
pour régenter les relations internationales.

•	 r marginaliser l’Amérique et récupérer son leadership, la Chine a de-
mandé à Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, de dire que la stratégie chinoise de 
lutte contre le coronavirus prouvait la « supériorité du système chinois, 
lequel méritait d’être étendu à d’autres pays ». Puis Pékin a mis en 
scène un immense spectacle de « dons » de matériel médical et de 
tests de dépistage, dans le but d’impressionner l’Europe principale-
ment.

•	 Les mesures initiales de Xi ont transformé une épidémie locale en 
pandémie, et ces mesures accroissent maintenant le nombre des ma-
lades et font basculer la Chine dans un autre pic épidémique. Les kits 
de diagnostic imprécis et les équipements de protection de mauvaise 
qualité que la Chine a prodigué au monde entier montreront, avec 
la nouvelle vague de contamination, la vérité : le communisme est 
incompétent et même carrément nocif.

•	 La Chine peut faire mentir les statistiques, mais le virus a le dernier 
mot. La « victoire » sur le COVID-19 et les États-Unis est loin d’être 
acquise.

Le régime chinois clame qu’il a «vaincu» le coronavirus, mais une deuxième vague 
de ce même virus frappe actuellement 
la Chine. Les mesures initiales du 
président Xi ont transformé une 
épidémie locale en une pandémie 
et ces mêmes mesures menacent la 
Chine d’un second pic de la maladie. 
La Chine peut faire mentir les 
statistiques, mais le virus a le dernier 
mot. Photo : le 6 avril 2020 à Wuhan, 
dans la province centrale du Hubei, 
un vendeur tend son repas à un client 
sur une barricade. (Photo de Noel 
Celis / AFP via Getty Images)

La Chine a « vaincu » le coronavirus et clame « victoire » partout, affirment les 
médias du Parti communiste.

Mais sur le chemin de la victoire, une drôle de chose s’est produite. Une 
seconde vague de coronavirus frappe la Chine. Et cette deuxième vague fait 
des victimes, y compris dans la propagande du Parti. Le plus dangereux de 
ces récits est que Xi Jinping a reçu mandat du ciel de régenter les relations 
internationales.

La Chine n’a plus signalé de nouveaux cas de contamination après le 19 mars 
et a déclaré le virus vaincu. En fait, des dizaines de nouveaux cas ont été 
enregistrés chaque jour, mais Pékin a clamé haut et fort que ces nouveaux cas 
étaient en quasi-totalité « importés » - en d’autres termes, des étrangers en 
provenance d’autres pays venaient en Chine et tombaient malade.

S’il était prouvé que des résidents chinois étaient contaminés en Chine, Pékin 
a affirmé que la faute en revenait à ces malades étrangers qui contaminaient 
les locaux.

Les statistiques officielles chinoises sur le nombre de décès et le nombre de 
nouvelles infections en Chine ne peuvent être que fausses. Et nombre de 
mesures récentes prises par les autorités chinoises sont incompatibles avec 
les déclarations de fin d’épidémie.

Ainsi, le 27 mars, Pékin a fermé toutes les salles de cinéma de Chine, alors 
qu’elles avaient réouvert il y a moins d’une semaine.

À Shanghai, les attractions touristiques qui avaient à peine recommencé de 

fonctionner ont à nouveau fermé leurs portes. La terrasse d›observation 
de la Shanghai Tower, le plus haut bâtiment de Chine et celle de l›Oriental 
Pearl Tower sa voisine, ont été fermées par la municipalité. La tour Jin Mao 
a également été fermée « afin de renforcer la prévention et le contrôle des 
pandémies ». Madame Tussauds, le Shanghai Ocean Aquarium et le Shanghai 
Haichang Ocean Park ont éteint les lumières, ainsi que les attractions en 
milieu fermé de 25 autres lieux de loisirs.
Shanghai Disneyland ? « Temporairement fermé jusqu’à nouvel ordre. »

Shanghai n’est pas la seule métropole à éteindre les lumières. À Chengdu, 
province du Sichuan, les bars à karaoké et les cybercafés ont été fermés 
quelques jours après avoir réouvert leurs portes.

Fuyang, dans la province d’Anhui, a ordonné la fermeture de « lieux de 
divertissement » et de toutes les piscines couvertes.

Dans le Henan, tous les cybercafés ont été fermés. Dans le Henan, une zone 
entière, le comté de Jia, a été mise en quarantaine, car les médecins y ont 
été testés positifs.

Le 31 mars, la chaîne sportive ESPN a signalé que le gouvernement central 
chinois avait retardé la reprise des sports d’équipe.

L’examen national d’entrée à l’université, le gaokao, qui devait avoir lieu en 
juin, a été reporté à juillet.

Les autorités de la province du Jiangxi ont fermé leurs frontières à leurs 
voisins du Hubei ; elles ne croient pas que l’épidémie dans cette province qui 
a été l’épicentre de la maladie soit terminée.

Le régime n’a toutefois pas décalé ses propres événements politiques : le 
Congrès national du peuple et la Conférence consultative politique du peuple 
chinois, initialement prévus en mars, ont été maintenus.

Tous ces « détails » ont-ils de l’importance ? Ils en ont : Xi Jinping pense 
qu’il lui revient de piloter le destin de la planète. « La Chine, pays où le 
virus est apparu pour la première fois tuant au passage plusieurs milliers de 
personnes, surfe sur la contamination planétaire pour postuler de manière 
de plus en plus affirmée à un leadership mondial qui exacerbe le conflit qui 
s’est fait jour depuis plus d’un an avec les États-Unis » a écrit The Wall Street 
Journal, le 1er avril.

Comme l’a écrit triomphalement le Global Times, journal du Parti communiste, 
le 30 mars, « COVID-19 : les erreurs qui signent la fin du « siècle américain ».

Pour marginaliser l’Amérique et récupérer son leadership mondial, la Chine a 
demandé à Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), de proclamer que la stratégie victorieuse de la 
Chine face au coronavirus prouvait la « supériorité du système chinois et 
que cette expérience méritait d’être répliquée ailleurs dans d’autres pays ». 
Puis Pékin s’est lancé dans un spectacle planétaire de « dons » de matériel 
médical et de kits de diagnostic, dans le but sans doute de stupéfier l’Europe.

Pour démontrer que la Chine avait mis fin à l’épidémie, Xi Jinping a, dès la 
première semaine de février, obligé la Chine à retourner au travail.

Mais aucun de ces bruyants affichages ne convaincra personne si le virus 
ravage à nouveau la Chine. Telle est malheureusement pour Xi, la situation 
: les Chinois se réinfectent mutuellement. Ainsi, dans la zone industrielle de 
Dongguan, au sud de la province du Guangdong, les travailleurs qui avaient 
repris leurs postes de travail étaient porteurs du coronavirus, ce qui a contraint 
les autorités sanitaires à mettre en quarantaine les autres travailleurs. Le 
leader chinois peut relancer l’économie ou étrangler le coronavirus, mais il ne 
peut pas faire les deux en même temps.

Lorsque la deuxième vague de contamination du coronavirus deviendra 
manifeste en Chine, les clameurs de Xi Jinping sur la supériorité du 
communisme chinois commenceront à sonner creux, et toucheront même à 
l’absurde.

Les mesures initiales de Xi ont transformé une épidémie locale en pandémie, 
et ces mêmes mesures contaminent de nouvelles personnes et précipitent 
la Chine vers un autre pic de maladie. Les kits de diagnostic imprécis et les 
équipements de protection de mauvaise qualité que la Chine a prodigué au 
monde entier, montreront - avec la nouvelle vague de contamination -, la 
vérité : le communisme est incompétent, voire carrément nocif.

Le communisme incompétent et nocif signifie que le déclin de l’Amérique si 
vigoureusement prédit par Xi devra attendre un peu.

La Chine peut faire mentir les statistiques, mais le virus aura le dernier mot. 
La « victoire » sur le COVID-19 et sur les États-Unis n’est pas pour demain.

Gordon G. Chang est l’auteur de The Coming Collapse of China (L’effondrement à 
venir de la Chine). Il est aussi Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute.
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CORAÇÕES AO ALTO
Tive hoje uma longa conversa com o Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Manuel Heitor que me encheu de esperança nestes tempos 
particularmente sombrios. Sobretudo por ver que, no meio do caos, há quem 
consiga ter visão e esteja a tirar partido daquilo que Portugal tem de melhor nos 
campos da Ciência e Tecnologia. Manuel Heitor está a envolver activamente a 
comunidade científica e tecnológica portuguesa – que tem enormes capacidades, 
como ontem descrevi – para a mobilização geral nesta guerra.

Vou tentar descrever algumas das frentes nesta batalha muito menos visível, 
mas talvez não menos importante, do que a frente estritamente médica. São 
notícias desta frente de batalha que trago hoje.

Manuel Heitor, em estreita colaboração com outros membros do Governo e 
líderes de instituições científicas, está a proceder à identificação e valorização 
de um conjunto de iniciativas e projectos de base científica e tecnológica 
com implementação imediata e eficaz para entrarem em acção nesta guerra. 
Serão as nossas “armas secretas” para esta guerra. Eis os exemplos mais 
impressionantes.

1. O teste de diagnóstico por PCR implementado pelo Instituto de Medicina 
Molecular (IMM) (que ontem descrevi no post “Testes: a solução está em 
Portugal”) está certificado e validado pelo Instituto Ricardo Jorge e está pronto 
para entrar em acção. Usa reagentes produzidos em Portugal pela empresa de 
biotecnologia NZYTech. O teste do IMM permitirá ainda estimar a carga viral, 
que poderá ser relevante na avaliação do prognóstico clínico.

2. Um dos materiais em falta para a implementação dos testes tem sido a falta 
de zaragatoas. A Iberomoldes, da Marinha Grande, sob a liderança de Joaquim 
Meneses, reconverteu a sua linha de montagem no espaço de um dia de forma 
a produzir zaragatoas. Na próxima segunda-feira deverá dispôr de 40.000 para 
entrega imediata.

3. O teste do IMM vai ser produzido em grande quantidade e o objectivo é que 
seja aplicado em unidades próprias por todo o País. A aplicação dos testes aos 
lares de idosos é muito importante e particularmente critica e urgente. Está a ser 
implementada em coordenação directa com a Ministra do Trabalho e Segurança 
Social (MTSS), Ana Mendes Godinho, e com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) 
em articulação com a Segurança Social. Exige uma operação muito sensível de 
logística, para recolher amostras e aplicar as medidas necessárias de isolamento 
dos idosos contagiados. Estão a ser recolhidos apoios de mecenas e voluntários 
pelo MTSS.

4. A tradição portuguesa nas Biociências está mais ligada à área da Imunologia, 
não da Virologia. No entanto, outras unidades de investigação de excelência 
(IGC, ITQB, CEDOC) estão a reorientar a sua investigação com efeitos imediatos 
para poder ajudar nesta luta.

5. A Biosurfit, empresa portuguesa de Biotecnologia sediada na Azambuja, em 
particular dispositivos médicos e testes PCR, reorientou a sua actividade para 
o desenvolvimento de novo processo de triagem “SMART”, que está já em 
implementação Hospital de campanha instalado na Cruz Vermelha Portuguesa 
e arrancará na segunda-feira. Este sistema permite antecipar a detecção dos 
processos de maior risco ainda antes de o paciente ter marcados problemas 
respiratórios, facilitando a prevenção da propagação do COVID: um dos grandes 
problemas deste vírus são os pacientes “invisíveis”, que estão espalhados pela 
população sem noção de que estão infectados e contagiosos.

6. O CEIIA, centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos sediado 
em Matosinhos e virado para a indústria aeronáutica, onde trabalha mais de 
uma centena de engenheiros aeroespaciais, foi reconvertido para realizar o 
desenvolvimento de ventiladores invasivos, em estreita colaboração com a 
Escola de Medicina da Universidade do Minho e a indústria. A capacidade de 
produção é de 100 ventiladores até ao final de Abril, 400 até ao final de Maio e, 
caso seja necessário, 10.000 até ao final do ano. (Da próxima vez que me vierem 
dizer “mas para que é que Portugal precisa de engenheiros aeroespaciais?”, já 
sei o que responder). Para o transporte dos materiais necessários está a ser 
mobilizada a linha logística da SONAE.

7. Embora a indústria têxtil e de vestuário seja forte em Portugal, ela está virada 
para a moda. Em particular, em regime normal Portugal não produz material 
para utilização médica (luvas, batas, máscaras, fatos isolantes) tendo de o 
importar. O CITEVE (Centro de Centro Tecnológico Indústrias Têxtil Vestuário de 
Portugal) reorientou a sua actividade para o desenvolvimento e produção destes 
Equipamentos de Protecção Individual, estando em estrita colaboração com a 
indústria, estando toda a operação a ser conduzida em estreita articulação com 
o Ministro da Economia

8. Finalmente, é muito bom saber que a FCT está a apoiar a DGS na preparação 
de uma plataforma de dados de acesso aberto. A DGS não tem neste momento 
os dados organizados e codificados de uma forma que permita o seu tratamento 
com as ferramentas da Ciência de Dados, permitindo extrair toda a informação 
relevante. E sem informação sobre o inimigo dificilmente poderemos ganhar a 
guerra.

É este o caminho. Temos competências em Portugal, temos inteligência em 
Portugal, temos Ciência e Tecnologia em Portugal, temos indústria em Portugal. 
Temos tudo! Falta apenas colocar as rodas em movimento.

Foi muito repetido que este é um estado de guerra; mas ainda não construímos 
uma economia de guerra. Mobilizemos tudo o que o País tem de melhor, 
recrutemos cientistas, inventemos tecnologias, reorientemos indústrias. Este 
é uma guerra que o Estado sozinho não pode ganhar. Temos de mobilizar a 
sociedade civil e saber aproveitar tudo o que ela tem para dar.

No meio do caos, há algumas razões para esperança. O tempo urge
. 

Por Jorge Buescu

Um casal vai de férias para um hotel rural.

O homem gosta de pescar e a mulher gosta de ler.

Certo dia, o marido volta da pesca no seu barquinho e resolve dormir uma soneca.

Apesar de não conhecer bem a lagoa, a mulher decide pegar no barco do marido 
e remar. Navega um pouco e põe-se a ler um livro no barco ancorado na margem 
do lago.

Chega um guarda ambiental com o seu barco, pára ao lado da mulher e diz:

- Bom dia, minha senhora. O que está a fazer?

- Estou a ler um livro, como é óbvio! - responde ela.

- A senhora está numa área restrita em que a pesca é proibída.

- Sinto muito, mas não estou a pescar, estou a ler.

- Sim, mas, a senhora tem todo o equipamento de pesca. Pelo que sei, a senhora 
pode começar em qualquer momento. Se não sair daí imediatamente terei de 
multá-la e processá-la.

- Se o senhor fizer isso, terei de acusá-lo de assédio sexual.

- Mas eu nem sequer a toquei! - diz o guarda ambiental!

-É verdade, mas o senhor tem todo o equipamento. Pelo que sei, pode começar 
a qualquer momento!

- Tenha um bom dia, minha senhora! - diz ele e vai-se embora.

Moral da hitória:
Nunca discuta com uma mulher que lê, pois certamenteque ela pensa!
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Do Porto a Lisboa, uma legião de padeiros continua a amassar e a cozer 
para que não nos falte pão em dias de emergência. Num tempo rápido 
que agora também nos parece lento, visitámos a fermentação longa e o 
pão que não pode ter mais do que farinha, água e sal para ser honesto.

Rute Barbedo , Andreia Marques Pereira e Maria José Santana / 
Publico 

texto e fotos. Grato a todos.

Olugar do pão na mesa é ao centro. Se ela for comprida, distribui-se, 
até às pontas, para que chegue ao centro de cada um. Em tempos de 
emergência, há pão na mesa porque, a não ser que o saibamos – e 
possamos – fazer em casa, os padeiros continuam a deixar a cama de 
madrugada para revolver a massa numa série de movimentos que a 
mantém viva.

Um “minidiário” sobre a quarentena para mostrar que a arte importa.

As mãos amassam rápido, mas a fermentação de que vamos falar é 
lenta, entre 10 e 24 horas, o tempo que for preciso para que a massa-
mãe (o fermento natural que se cria por junção química da água e da 
farinha) trabalhe os nutrientes do trigo, do centeio, do milho ou de outra 
matéria-prima crescida em campo português.

“Os cereais são um poço magnífico de valor nutricional, mas é necessário 
puxar os nutrientes do fundo do poço. É isso que a fermentação natural 
faz”, explica Diogo Amorim, fundador da Gleba, uma das primeiras 
padarias a defender o pão feito a partir de cereais portugueses, muitas 
vezes espécies antigas, com processos de fermentação lenta e moagem 
própria. A Diogo juntam-se neste artigo outros padeiros e empreendedores. 
Podiam ter fechado portas, desinfectado as mãos e ficado em casa, mas 
tanto eles como as comunidades que servem perceberam que não há 
tempos de excepção para o pão. Acompanhou-nos em guerras, pestes, 
ditaduras e democracias, “na mesa dos ricos e dos pobres”. Começou há 
seis mil anos, e continua.

Cláudia Bicho, da Micro Padaria RUTE BARBEDO
LISBOA

Micro Padaria: o “pão honesto”      
“A semana passada foi terrível”, desabafa Cláudia Bicho, sozinha, de máscara 
– que tira para comer e pouco mais – e luvas, atrás da porta ainda fechada da 
Micro Padaria, um lugar onde se faz pão de fermentação lenta, com massa-
mãe, ao som do eléctrico que sobe para a Graça e desce para o Intendente, 
em Lisboa.

Recorda o início do estado de emergência como se tivesse acontecido “há 
muito”, quando se convencia de que não era tão cedo que tornava a vender 
pão. “Todos os dias pensava o mesmo: amanhã não volto.” E se estivesse 
infectada? Mesmo não estando, onde deveria pôr as mãos, como as deveria 
limpar, como garantir que o pão é seguro para quem o come? A vontade 
era a de desistir. “Mas acabaram por me convencer a manter a porta aberta. 
As pessoas gostam de comer pão, é um pilar. E aí eu percebi: isto vai ser 
importante.”

MIcro Padaria

Cláudia chega à padaria – que não se chama Micro por acaso, não fosse ela 
a única no espaço a misturar farinhas, a cozer, a limpar balcões e a servir 
torradas – às 5h45. Durante três horas, amassa e coze. Na prateleira-janela 
para a rua, há pão de trigo alentejano, de centeio, de trigo com polenta.

Há oito anos, Cláudia Bicho investigava na área de Biologia Celular, em 
São Francisco, nos Estados Unidos, onde comer pão assim – com cereais 
seleccionados, de qualidade, fermentação de um dia para o outro e sem 
aditivos – era algo trivial. Na altura, “estava interessada em perceber como é 
que as células cresciam, trabalhava com leveduras”. Regressou a Portugal a 
achar que este pão lento, chamemos-lhe assim, também seria comum. Não 

REPORTAGEM CORONAVÍRUS

Os missionários do pão: eles trabalham dia e noite para termos pão na mesa
      Associamo-nos nesta homenagem aos Padeiros de todo o mundo, ABCportuscale.
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era. Em 2018, abriu a Micro Padaria, porque queria poder ir a um lugar 
de que gostasse, comer pão bom com manteiga e trabalhar sem ter de 
renunciar aos seus princípios. “Aqui posso garantir às pessoas que estão 
a comer um pão honesto.” Leva farinha, água e sal. Pão é isso. R.B.

Micro Padaria
Rua Angelina Vidal, 35A, Lisboa
Tel.: 967 730 194

Gleba: o elemento estável
Na Gleba, a norma é começar às três e meia da manhã, pegando no que 
ficou a fermentar do dia anterior. Pode ter crescido de um trigo barbela de 
Bragança, pode moldar-se numa broa de milho de Santa Maria da Feira 
ou num pão de trigo roxo de Monforte. Os cereais vêm de lugares com 
nome. Nada disso é indiferente. Como com as pessoas.

“Estamos sempre à procura de novos cereais. É das coisas que mais 
satisfação me dá. Trabalhamos com pequenos agricultores, numa relação 
de proximidade”, conta Diogo Amorim, que para abrir a Gleba, em 2016, 
quando ainda era ele que limpava o chão, que fazia a contabilidade e 
amassava o pão, teve de viajar pelo país numa investigação sobre os 
cereais portugueses. “É um trabalho de recuperação”, assume, agora que 
a Gleba emprega 33 pessoas (20 das quais padeiros), fornece mais de 
100 estabelecimentos e prepara-se para abrir uma unidade de produção 
maior.

Gleba

Tudo seguia a grande velocidade, ao contrário do pão que aqui se faz, com 
cereais que, também por causa do tempo, contam uma parte importante 
da História de Portugal, e que são moídos (em mós de pedra) no local. 
Mas o fecho de cafés e restaurantes retirou à Gleba uma importante fatia 
do negócio. “Esta recessão que aí vem é assustadora. Mas continuaremos 
a fazer o melhor pão possível, o que consideramos ser o pão verdadeiro, 
intemporal”, afirma Diogo.

Manter a porta aberta “não foi uma decisão óbvia”. “Exige um grande 
sacrifício e quase compaixão. Mas o pão sempre esteve connosco, 
em guerras, pragas, epidemias. Parecia-me hipócrita desistir de fazê-
lo agora. Encaramos isto como uma missão.” A cada dez minutos, o 
balcão de atendimento é desinfectado, a massa tem agora de enfrentar a 
distância das luvas e o fôlego leva máscara. Mas os sacos de papel com 
pães robustos, alguns assimétricos pela força de uma crista castanha 
que se arrepanha no topo, continuam a sair. “A afluência à padaria até 
aumentou.” 

O pão “é um elemento de estabilidade na instabilidade”, analisa Diogo, “um fiel 
amigo”, “na mesa dos ricos e dos pobres”, e uma base da nutrição, sobretudo 
se feito com cereais completos e com o tempo necessário para “puxar os 
nutrientes do fundo do poço”, tal como a fermentação natural faz. R.B.

Gleba
Rua Prior do Crato, 14, 16 e 18 Lisboa

Massa Mãe: pão sem intermediários
A 19 de Março, dia de arranque do estado de emergência, a Massa Mãe 
escrevia na sua página de Facebook: “Em modo de ‘serviço público’ 
e com muito gosto.” “Na verdade não encaro bem como um serviço 
público, não me quero equiparar a outros profissionais, daí as aspas”, 
clarifica Paulo Martins, que abriu a padaria em 2018. “Estou a fazer o 
que sempre fiz: pão para as pessoas.”

Paulo já trabalhou em “muitas coisas” e uma boa parte passou-se nos 
12 anos que viveu em Londres, onde estudou Filosofia e trabalhou em 
cozinhas, “desde a mais corriqueira até estrelas Michelin”. Também foi lá 
que começou a amassar os primeiros pães e a assistir a um movimento 
de regresso às origens da matéria-prima e da forma de confecção. Mas 
uma memória de infância, de comer pão alentejano, da Vidigueira, era 
sempre o ponto de fusão. “Perguntavam-me o que queria ser quando 
fosse grande e eu dizia que queria ser padeiro.” Lá chegou.

Massa Mãe

 À Massa Mãe queria que não faltassem princípios basilares: que 
fosse uma padaria de bairro e que vendesse pão genuíno, saudável e 
sustentável. “Não tem de ser biológico, tem de ser bom”, diz, explicando 
que lhe interessa mais poder rastrear o percurso do cereal e conhecer 
quem o produz do que uma certificação. “As minhas preocupações são 
sobretudo ambientais, éticas e ecológicas. Interesso-me muito pela 
agricultura, pelos agricultores, pelos moleiros. Quero conhecer a cara 
das pessoas. Os produtores correm os maiores riscos, são sujeitos aos 
preços do mercado e não têm visibilidade. Isso preocupa-me imenso.”

 Com um punhado de referências, partiu pela estrada para conhecer 
searas, fazer experiências, preservar sementes antigas. Da lista da 
Massa Mãe fazem hoje parte diferentes farinhas de trigo, entre os quais 
o barbela do Cadaval, a aveia, a espelta ou o centeio da Beira Baixa. 
“Quase tudo português”, diz Paulo Martins, que tenta elucidar quem vai 
à padaria sobre o que leva para casa. “Quando estou a vender pão, 
também estou a vender isso: o potencial de mudar coisas, de recuperar 
terras e agricultores.” R.B.

Massa Mãe 

(encerrado temporariamente, abre em “uma, duas 
semanas”)

Rua Conde de Almoster, 92 A, Lisboa

Tel.: 927 070 207
Tel.: 966 064 697
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Pão da Terra: uma padaria que faz “pão bom”
Na primeira semana após a declaração do estado de emergência, na 
Pão da Terra houve um aumento grande de procura. “Foi um bocado de 
exagero”, considera Ana Fonseca, a proprietária, “as pessoas estavam a 
acumular”. Tanto que decidiu impor um limite. “Passei a vender até quatro 
pães por cliente”, revela - cada pão tem meio quilo ou um quilo e é de 
fermentação natural, feito com farinhas integrais biológicas (vindas de 
Madrid), água e sal.
Foi “uma fase complicada”, mas na segunda semana a tendência foi para 
normalizar. Contudo, ainda há uma nova aritmética para afinar: “Ontem 
sobrou pão, hoje já acabou”, confessa, dizendo que a produção vai dos 
140 aos 300 pães por dia.

Pão da Terra NELSON GARRIDO

A Pão da Terra, em Matosinhos, vai cumprir três anos em Agosto e, depois 
de um início em que o pão era feito com fermento normal, passou depois 
para a massa-mãe. “Havia vários clientes a pedir e fazia todo o sentido”, 
nota Ana, que começou por fazer pão em casa e a distribuí-lo por amigos.

Estava a viver na Guarda quando “descobriu” o centeio; quando voltou ao 
Porto, sabia que não queria trabalhar para outros e o pão impôs-se. “Quis 
abrir a padaria para fazer pão bom”, diz, “e fazer algo de bom para o 
mundo”. Tem noção de que este é um “bem essencial para as pessoas” e, 
assume, não gosta “deste sistema capitalista”, que busca o lucro acima 
de tudo. Tem quatro pessoas a trabalhar com ela e, apesar de esta ser 
“uma micro-empresa”, diz que se tivesse de fechar teria “três meses de 
salários assegurados”.

Por enquanto, essa questão não se coloca. O atendimento é feito na porta 
exterior da padaria e está a incentivar as encomendas  (de preferência por 
SMS) - “mas mantém-se sempre algo para quem chega”. Continua a dar 
massa-mãe para quem faz pão em casa e oferece a mesma variedade de 
pães, de centeio, espelta, centeio e trigo, trigo e alfarroba, com sementes 
de abóbora, girassol e sésamo, nozes e passas, azeitonas. A.M.P.

Pão da Terra 
Rua França Júnior, Mercado Municipal de Matosinhos
Loja 25, Matosinhos
Tel: 932 065 829

Horário de estado de emergência: de terça a sábado, a partir das 8h - 
hora de fecho pode variar nestes dias: 14h ou 18h.
 Trindade Pão Artesanal: massa-mãe, tempo e 
amor
Liliana Guimarães continua a ir trabalhar “feliz e contente”, mas, sublinha, 
“não despreocupada, não de ânimo leve”. A felicidade e contentamento 
vem da certeza de que o que faz na Trindade - Pão Artesanal é “um 
serviço ao próximo [preenchendo] uma necessidade que é básica”. “Esta 
é para mim uma questão clara.” “O pão é completamente essencial em 
Portugal”, diz, “além de ser a base da dieta mediterrânica, culturalmente, 
está na nossa mesa desde sempre”.

O pão que Liliana faz cumpre nos hidratos de carbono e tem “um nível de 
processamento muito baixo”. É artesanal, feito com farinha (da Moagem 
Carlos Valente, em Vale de Ílhavo), água e sal a partir da “massa-mãe, 
tempo e amor”, como se lê nas redes sociais. É saudável, sublinha, e 
numa altura em que muitas famílias têm de cozinhar almoços e jantar, 
facilita. “Podem fazer-se sandes, tostas, até os restos podem ser usados 
num ovo estrelado”, exemplifica.

Trindade Pão Artesanal

O estado de emergência apanhou Liliana Guimarães e a sua Trindade Pão 
artesanal ainda a dar os primeiros passos “públicos”, como diz. A produção 
caseira começou em Outubro de 2019, a produção artesanal ainda não 
tem um mês. “Saí de casa para outro espaço, comprei equipamento”, 
enumera.Se o negócio “já estava a correr bem”, por estes dias está a 
correr melhor. As encomendas - Liliana só trabalha com encomendas 
- aumentaram porque, entretanto, “os clientes habituais começaram a 
comprar mais para distribuir pela família e vizinhos, houve malta que 
começou a partilhar nas redes sociais e fomos integrados numa lista de 
take-away e entregas”, justifica. As entregas foram, aliás, expandidas. 
“Anteriormente fazíamos na Boavista e Covelo, agora vamos até à Baixa, 
um bocadinho do Bonfim.”

A produção aumentou e o cuidado também, na limpeza, na embalagem 
do pão. “Trabalho só, não recebo fornecedores, não tenho a porta aberta: 
é fácil controlar tudo”, explica. Tem todo um background, diz, que está a 
colocar em prática: todos os conhecimentos de “contaminação cruzada, 
desinfecção e crescimento bacteriano” lado a lado com a “microbiologia, 
alergias, nutrição”.

O máximo de pães que coze são 36, três dias por semana, às terças, quartas 
e sextas. Continua a cozer os mesmos três tipos de antes, 100% centeio, trigo 
integral e mistura de trigo e centeio. Contudo, para acompanhar o aumento 
da procura, Liliana decidiu aumentar o peso de cada pão (originalmente 
entre 500 e 800 gramas), para que durem mais em casa. A.M.P.

Trindade Pão Artesanal
Porto
Facebook Instagram
Encomendas: trindadepaoartesanal@gmail.com
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Garfa Padaria: pão como “os antepassados”
Na Garfa Padaria há um antes e um depois de 11 de Março, começa 
logo por avisar Cristina Teixeira, a proprietária. Antes: “Nunca estivemos 
abertos ao público, vendíamos para restaurantes de hotéis, também para 
mercearias de certificação biológica ou direccionadas para um público 
mais cuidado e para foodies que provavam o pão em algum dos parceiros 
e nos buscavam aqui”.Depois: “Começámos a fazer entregas ao domicílio 
e entregas aqui.” Porto, Matosinhos, Maia (até 10€ de compra, 1€ de 
entrega - acima, gratuita), Gaia, Santa Maria da Feira, Vila do Conde, 
Rio Tinto, por exemplo, (só encomendas a partir de 25€, 1€ de entrega) 
fazem da parte da rota, sempre sujeita a alterações).

A funcionar há dois anos e meio, este “pequeníssimo projecto”, agora com 
cinco funcionários, está à procura de “novos públicos e, ao mesmo tempo, 
a ir ao encontro dos que já conheciam”. Resumindo: está a “adaptar-se 
à nova realidade”, que pode passar por uma loja online, revela Cristina, 
que abandonou o seu emprego na área da grande distribuição alimentar 
quando percebeu que o pão acessível à maioria não tem nada a ver com 
o pão que comia na sua infância.

Garfa NELSON GARRIDO

“Sou filha de gente ligada ao campo, que cozia pão em casa”, conta, e 
o pão que via “foi transformado num produto altamente industrializado”. 
Decidiu “fazer o pão como os antepassados”. A sua massa-mãe é 
“realmente artesanal”, os ingredientes biológicos.

O trabalho continua sem quebras - a perda do canal HORECA foi 
substituída pelo aumento da procura particular - e a oferta até foi 
alargada. “Começámos a fazer bolos de arroz e crackers sem glúten”, 
revela Cristina Teixeira, “porque acho que as pessoas em casa estão mais 
dispostas a experimentar coisas novas”. Os brioches que só saíam uma 
vez por semana, saem agora mais, mas o principal são os pães, agora 
sobretudo de 500 gramas - uma média de 150 diários -, divididos por 
100% centeio, trigo, alfarroba, beterraba, espelta, com ou sem sementes, 
azeitonas, uvas passas… Acredita no que faz: “É um produto que faz 
bem e que não pode faltar, é elementar em Portugal, na nossa cultura e 
estilo de vida.” E por isso não pára: enquanto conversamos, escutamos 
o ruído da massa a ser batida. “Temos uma missão: fazer bem. A nós e 
aos outros.” A.M.P.

Garfa Padaria
Rua Joaquim Ribeiro, 255
Custóias, Matosinhos
Tel.: 938 855 307 Facebook
Email: ola@garfapadaria.pt

Trigamilha Mãe: o pão artesanal que chega às 
mãos dos aveirenses
Começaram com pequenas experiências, há cerca de um ano, apenas 
para consumo próprio e para alguns amigos. Não tardaram a perceber 
que a ideia tinha pernas para andar, visto que eram cada vez mais 

aqueles que notavam a diferença entre o pão de fermentação lenta e o 
pão industrial. Uma vez por semana, Ana Isabel Soares e Anisabel Teles 
abastecem os aveirenses com o pão Trigamilha Mãe. E também estão 
prestes a abrir um local de venda ao público, no centro da cidade da ria, 
sendo que o andamento de todo esse processo está agora suspenso – 
como tantas outras coisas das nossas vidas.

A decoração do espaço e de outros pormenores, mas resta-nos, agora, 
esperar”, desabafa Ana Isabel Soares. Enquanto não estiverem reunidas 
as condições para abrir a loja situada numa artéria perpendicular à 
Avenida Dr. Lourenço Peixinho, as duas amigas confeccionam pão por 
encomenda, ao sábado, e distribuem pelas casas dos clientes. Trigamilha, 
integral, espelta e padas são as variedades que saem com maior 
regularidade, com algumas novidades pelo meio. “Também fazemos pão 
de mistura, broa, pão de nozes e mel,  azeitonas e alecrim. Vamos tendo 
algumas variações”, acrescenta Ana Isabel Soares.

       
  

Trigamilha Mãe

Nesta fase mais exigente, as responsáveis pela Trigamilha Mãe estão 
a dar prioridade aos clientes habituais. “Notámos que as pessoas 
começaram a pedir maiores quantidades de pão, talvez para congelar, 
e para conseguirmos continuar a dar resposta só estamos a aceitar 
encomendas dos clientes certos”, explicam, recordando que este é um 
processo 100% artesanal.

Sem ligações familiares ao fabrico de pão – e com carreiras profissionais 
nas áreas administrativa e social –, as duas sócias e amigas começaram 
a colocar as mãos na massa por necessidade. “Sentia-me muito inchada 
com o pão e comecei a fazer experiências, criando a minha própria massa 
mãe, e notei a diferença”, relata Ana Soares. Como a amiga Anisabel 
Teles também tinha alguém na família com “alguma intolerância”, a 
aventura passou a ser partilhada. M.J.S.

Trigamilha Mãe
Aveiro, Facebook
Horário de estado de emergência: só aos sábados e 
apenas com distribuição ao domicílio.

Moagem Carlos Valente: a importância do 
fornecedor 
As mós não têm parado de girar. A única diferença é que o trabalho é 
feito à porta fechada, sem atendimento ao público. É preciso continuar a 
fornecer as padarias e também os revendedores. “Estamos a ter muito 
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trabalho”, testemunha Mário Nunes, um dos responsáveis pela Moagem 
Carlos Valente. A unidade de fabrico artesanal de farinha, situada em Vale 
de Ílhavo, viu-se obrigada a alterar alguns procedimentos – reforçando 
as medidas de higienização e directrizes das autoridades de saúde –, 
mas parar nunca esteve em cima da mesa. “Nesta altura pode faltar 
quase tudo, mas nunca os alimentos básicos”, destacam.

A prioridade passa por “continuar a fornecer os negócios de venda de 
pão”, asseguram, explicando que, nesta fase, optaram por deixar as 
vendas dos sacos de 0,5kg e 1kg – destinadas ao pequeno consumidor 
– entregues aos seus revendedores. “Podem recorrer à loja online 
Girassol - Produtos Naturais que faz envios para todo o país”, realçam 
os produtores de farinhas de trigo, aveia, milho, centeio e espelta. M.J.S.

Mário Rolando MARIA BRAGA

Mário Rolando: “O pão é um suporte básico de vida”

Mário Rolando tem 50 anos, faz pão há mais de 18 e formou dezenas de 
padeiros em Portugal. Neste regresso à variedade e aos cereais antigos, 
acredita que podemos viver mais e melhor.

No que pensa quando está a amassar o pão, todos os dias, neste estado 
de emergência?

Ainda estamos no início, mas se houver falta de dinheiro para comprar 
comida, o pão vai mostrar o valor que tem. Só com um pão e uma peça 
de fruta sobrevivemos. Ele assume o seu papel como suporte básico de 
vida, porque tem hidratos de carbono, proteínas, se for feito com uma 
farinha completa, tem gordura, e algumas vitaminas... Precisamos é de 
o completar com legumes ou fruta.

Mas não é qualquer pão que pode ser uma boa base...

Eu defendo um processo mais respeitador da matéria-prima e da 
produção do pão. Mas todo ele tem um lugar. Há um pão, como nós 
fazemos [na Padaria da Esquina, onde é sócio do chefe Vítor Sobral], 
com massa-mãe, com longa fermentação e farinhas escolhidas, cereais 
mais antigos e autóctones, mas também há outros que cumprem o seu 
lugar.

Nos últimos anos, sobretudo em contextos urbanos, tem surgido um 
maior interesse nos cereais nacionais, nos processos lentos, no uso 
de massa-mãe... Há uma mudança de mentalidade quanto àquilo que 
comemos?

Disso não tenho dúvidas. Nós, padeiros, empresários e consumidores 
deixámos que o pão, ao longo das últimas décadas, se estragasse ou 
fosse feito de uma forma muito rápida e com menos cuidados. Mas hoje, 
de São Francisco a Paris, toda a gente sabe fazer pão como faziam os 
nossos avós e bisavós. E isso é uma tendência que não vai parar.

Estamos a conseguir recuperar os cereais portugueses?

A vida é feita de variedade e de diferença e se nós conseguirmos 

preservar isso, estamos a fazer por nós. Este movimento, de não deixar 
morrer as variedades antigas, tem vindo a crescer, e as universidades 
também têm vindo a pegar nisso. Quando se usam as variedades 
antigas, o pão – em cor, em cheiro, em sabor – é muito diferente, e 
embora essas variedades dêem produções mais pequenas, elas são 
nutricionalmente mais ricas. Portanto, estamos mais certos de viver 
melhor e de viver mais. 

Rute Barbedo

Dicas de chef para fazer pão em casa

No dia 30 de Março, o chef Carlos Albuquerque, responsável pelos 
restaurantes da Herdade do Esporão e Esporão Porto, estreou-se 
nos workshops online, no Instagram da Herdade do Esporão, com 
uma sessão sobre “aprender a fazer pão”. Aproveitámos a boleia e 
pedimos-lhe algumas dicas para fazer pão em casa, numa altura “em 
que as pessoas estão a entrar na ideia, a aproveitar o tempo extra”, 
como reconhece o chef. Independentemente da receita seguida, Carlos 
Albuquerque considera que há três aspectos fundamentais.

O primeiro é a farinha, diz, apontando que “as farinhas que se vendem 
na maior parte dos supermercados são ‘farinhas mortas’, sem valor 
nutricional, feitas para durar na prateleira”. “O pão agora é feito para 
durar e por isso o processo de fermentação é anulado. Perde em valor 
nutricional, sabor e qualidade”, lamenta. Por isso, avisa, as farinhas 
devem manter o gérmen, e uma boa maneira de as seleccionar é olhar 
para a validade - “de dois a três meses” é o conselho; se possível 
compradas em celeiros.

Outro aspecto importante para quem está a começar é a “hidratação”. 
Tem de ser baixa: “Quanto mais água usarem, mais pegajosa fica a 
massa, mais difícil é trabalhá-la, cola-se às mãos.” E para medir nada 
de melhor do que “percentagens” - a farinha representa 100%, “tudo o 
resto é percentagem desta”.

A última dica do chef Carlos Albuquerque é “arriscar”. “Falhamos muitas 
vezes”, concede, “é preciso testar, cometer erros e voltar a começar”.
Mas se estas são as suas “principais dicas”, o chef não deixa de 
realçar a importância do “tempo”. O segredo, avança é dar tempo de 
fermentação, o tempo da cozedura “também é importante”. Fazer pão, 
considera, “é um processo de paciência e carinho” - é demorado e se 
formos demasiado ansiosos vai correr mal. E não resiste a mencionar 
a massa-mãe. “É fundamental para pão do nosso tipo, de fermentação 
natural. Temos de mantê-la viva para fazer o seu trabalho: fazer o pão 
crescer, dar-lhe a acidez fantástica e a crosta.” A.M.P.

Receita do chef
- farinha de trigo 80 (500 gr)
- água (350 ml)
- sal (10 gr)- massa-mãe (100 gr)
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Coronavirus : la Chine Inonde l’Europe 
de Matériel Médical Défectueux

par Soeren Kern
Traduction du texte original: Coronavirus: China Floods Europe With 

Defective Medical Equipment

En Espagne, le ministère de la Santé a révélé que les 640 000 tests de 
dépistage du coronavirus achetés en Chine étaient défectueux. L’autre 
million de tests de dépistage du coronavirus livré en Espagne le 30 mars 
par un autre fabricant chinois s’est avéré également défectueux.

Le site d’information tchèque iRozhlas a révélé que les 300 000 kits de 
dépistage du coronavirus fournis par la Chine avaient un taux d’erreur de 
80%. Le Ministère tchèque de l’intérieur a déboursé 2,1 millions de dollars 
pour ces kits.

« La triste vérité est que dans tous les domaines - santé, commerce, taux 
de change ou répression interne - la Chine bafoue les règles normales 
de comportement. Pendant trop longtemps, les nations se sont couchées 
devant la Chine dans le vain espoir de remporter des marchés. Mais sitôt 
sortis de cette terrible pandémie, il deviendra impératif de repenser cette 
relation pour l›établir sur une base plus équilibrée et plus honnête. » - Iain 
Duncan Smith, ancien chef du Parti conservateur britannique.

Un nombre croissant de pays européens constatent que les millions 
d’équipements médicaux qu’ils achètent en Chine ou que la Chine leur 
envoie pour vaincre la pandémie sont défectueux et inutilisables. Photos 
: 25 mars 2020, dans un entrepôt de Valence, en Espagne, des salariés 
vérifient les équipements de protection récemment arrivés de Chine. 
(Photo de Juan Carlos Cardenas / Pool / AFP via Getty Images)

Alors que le coronavirus prolifère en Europe, nombre de pays réalisent 
que les millions d’équipements médicaux qu’ils ont achetés en Chine pour 
vaincre la pandémie – ou qu’ils ont reçus de la Chine en cadeau –sont 
défectueux et inutilisables.

Ces révélations battent en brèche la campagne de relations publiques du 
président chinois Xi Jinping et du Parti communiste qui tentent actuellement 
de donner à la Chine une image de superpuissance humanitaire.

Le 28 mars, les Pays-Bas ont été contraints de rappeler 1,3 million de 
masques de protection KN95 achetés en Chine. Ces masques KN95 
chinois qui se présentent comme une alternative au N95 américain, plus 
cher, ne répondaient pas aux normes de sécurité minimales requises pour 
le personnel médical. Ils ne tiennent pas aussi bien que le N95 sur le visage 
et exposent les soignants au risque du coronavirus. Le masque N95 fait 
actuellement défaut dans le monde entier.

Plus de 500 000 masques KN95 avaient déjà été distribués aux hôpitaux 
néerlandais avant le rappel. « Dès réception, j’ai immédiatement rejetés 
ces masques », a déclaré un employé de l’hôpital à la chaîne de 
télévision publique néerlandaise NOS. « Si ces masques ne se fixent pas 
correctement, alors les particules virales passent. Nous ne pouvons pas 
les utiliser. Ils ne sont pas sûrs pour notre équipe de soignants. »

Dans une déclaration écrite, le ministère néerlandais de la Santé a expliqué 
:
« Une commande faite à un fabricant chinois a été partiellement livrée 

samedi dernier. Il s›agissait de masques avec un certificat de qualité KN95. 
Une inspection a révélé que cet envoi n’était pas conforme à nos normes de 
qualité. Une partie de ces masques a déjà été livrée à des établissements 
de soins ; mais le reste de la cargaison a été retenu et ne sera pas distribué.

« Une deuxième vérification a confirmé que les masques ne répondaient 
pas à nos norme de qualité. Nous avons alors décidé de ne pas utiliser le 
contenu de cette cargaison. Les prochaines commandes feront l›objet de 
vérifications rigoureuses. »

Le 17 mars, le NRC Handelsblad a rapporté que la réserve de masques des 
Pays-Bas n’allait pas au-delà de quelques jours : « Tous nos espoirs reposent 
sur l’avion-cargo en provenance de Chine de mercredi prochain ». La faible 
qualité des masques livrés par la Chine a bouleversé les Pays-Bas. Un 
responsable de la communication d’un hôpital d’Eindhoven a déclaré que les 
fournisseurs chinois commercialisaient « un tas de déchets ... à prix d’or ».

Le 26 mars, en Espagne, le ministère de la Santé a révélé que les 640 
000 tests de dépistage du coronavirus achetés à la Shenzhen Bioeasy 
Biotechnology Company, dans la province du Guangdong, avaient un taux 
de détection inférieur à 30%.

Le 2 avril, le journal El Mundo a rapporté que Bioeasy avait menti au 
gouvernement espagnol sur la précision de ses tests. Les documents 
de présentation des tests de Bioeasy vantaient d’un taux de détection 
supérieur à 92%.

Le 2 avril également, le gouvernement espagnol a révélé qu’un million de 
tests de dépistage arrivés de Chine le 30 mars s’étaient avérés inutilisables. 
Chaque test fournissait un diagnostic au bout de cinq à six jours, ce qui le 
rendait parfaitement inutilisable en période de pandémie.

Le 25 mars, le gouvernement espagnol a annoncé qu’il avait acheté pour 
432 millions d’euros de fournitures médicales à la Chine et qu’il avait dû 
régler à la commande pour obtenir d’être livré. Le ministre espagnol de la 
Santé, Salvador Illa, a expliqué :

« Nous avons acheté et payé 550 millions de masques qui seront livrés 
au cours des huit prochaines semaines. Onze millions de gants arriveront 
dans les cinq prochaines semaines. Quant aux 5,5 millions de tests de 
dépistage rapide qui ont été commandés, ils arriveront en mars et avril. De 
plus, 950 respirateurs ont été achetés et seront livrés d›ici avril à juin. Nous 
prévoyons des achats plus massifs encore ».

Le gouvernement espagnol n’a pas dit ce qu’il comptait faire pour garantir 
la qualité des prochains arrivages, ni les compensations qu’il tenterait 
d’obtenir si la qualité des produits chinois laissait à nouveau à désirer.

Le 28 mars, le gouvernement français qui ne dispose apparemment que de 
quelques semaines de réserve pour ses fournitures médicales, a annoncé 
qu’il avait commandé plus d’un milliard de masques en Chine. On ne sait si 
les problèmes de contrôle-qualité des autres pays européens vont affecter 
le programme d’achat de la France.

D’autres pays - en Europe et au-delà - ont également critiqué la qualité des 
fournitures médicales chinoises :Slovaquie. Le 1er avril, le Premier ministre 
Igor Matovič a déclaré que plus d’un million de tests de dépistage du 
coronavirus achetés en Chine contre un paiement en espèces de 15 millions 
d’euros étaient inefficaces et incapables de détecter le COVID-19. « Nous 
avons une tonne de tests que nous ne pouvons utiliser », a-t-il déclaré . « Ils 
devraient tous être jetés directement dans le Danube ». La Chine a accusé 
le personnel médical slovaque de ne pas savoir utiliser les tests.

Malaisie. Le 28 mars, la Chine a fait cadeau à la Malaisie de kits de dépistage, 
de masques médicaux, de masques chirurgicaux et d’autres équipements 
de protection individuelle. Un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, 
Noor Hisham Abdullah, a déclaré que les tests de dépistage allaient être 
vérifiés parce que les précédents matériels s’étaient avérés défectueux: « 
Les derniers arrivés sont d’une marque différente. Ils ont l’imprimatur de la 
FDA (Food and drug administration) contrairement aux produits initialement 
livrés. Mais nous allons quand même le vérifier. L’ambassadeur chinois m’a 
assuré que le nouveau test était plus précis que celui que nous avons reçu 
précédemment ». Abdullah avait précédemment déclaré que la précision 
des tests chinois n’était « pas très bonne ».

Turquie. Le 27 mars, le ministre de la Santé, Fahrettin Koca, a déclaré 
que nombre de tests de dépistage du coronavirus fabriqués en Chine « 
n’avaient pas donné satisfaction ». Le professeur Ateş Kara, membre du 
groupe de travail sur les coronavirus au ministère de la Santé, a ajouté que 
les tests de dépistage avaient un degré de précision de 30 à 35% : « Nous 
les avons essayés. Ils ne fonctionnent pas. L’Espagne a fait une énorme 
erreur en les utilisant. »
République tchèque. Le 23 mars, le site d’information tchèque iRozhlas a 



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

14       

rapporté que les 300 000 test de dépistage fournis par la Chine avaient un 
taux d’erreur de 80%. Le Ministère de l’intérieur tchèque a payé ces tests 
2,1 millions de dollars. Le 15 mars, les médias tchèques ont révélé que les 
fournisseurs chinois avaient escroqué le gouvernement tchèque et qu’une 
commande de cinq millions de masques de protection payés d’avance ne 
serait vraisemblablement pas honorée le 16 mars.

Le 30 mars, la Chine a supplié les pays européens de ne pas « politiser » 
le mécontentement qui a surgi de la faible qualité des produits médicaux 
achetés en Chine. « Les problèmes doivent être posés et résolus sur une 
base factuelle et non en fonction d’interprétations politiques », a déclaré la 
porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying.

Mais le 1er avril, le gouvernement chinois a changé d’attitude et a annoncé 
qu’il allait renforcer la surveillance. Les douanes n’autoriseront l’exportation 
de tests de dépistage que s’ils ont été dotés d’un certificat de la National 
Medical Products Administration (NMPA).

Le géant chinois des télécommunications Huawei a annoncé de son côté 
qu’il cesserait ses dons de masques aux pays européens compte tenu 
des commentaires désobligeants du chef de la politique étrangère de l’UE, 
Josep Borrell.

Le 24 mars, Borrell a écrit sur un blog que la Chine mettait en place une 
« politique de la générosité » et engageait une « bataille mondiale des 
narratifs ».

Le 26 mars, un responsable de Huawei a déclaré au service d’information 
bruxellois Euractiv qu’en raison des commentaires de Borrell, la société 
mettrait fin à son programme de dons car elle ne voulait pas être impliquée 
dans un jeu de pouvoir géopolitique entre les États-Unis et la Chine.

Le 28 mars, Huawei s’est offert un encart publicitaire sur Politico Europe. 
Le représentant en chef de Huawei auprès de l’UE, Abraham Liu, a écrit :
« Que les choses soient claires - nous n›avons pas agi dans un but 
publicitaire ou afin d›obtenir une faveur dans un quelconque pays. Nous 
avons agi sans faire de publicité. Contrairement à ce que certains ont 
suggéré, notre aide n›a jamais été conditionnelle et ne relève d›aucune 
stratégie commerciale ou géopolitique. Nous sommes une entreprise 
privée. Nous essayons d›aider les gens au mieux de nos capacités. C’est 
tout. Il n’y a pas d’agenda caché. Nous n’attendons rien en retour. »

Le 30 mars, la BBC a écrit que Huawei agissait comme si rien n’avait 
vraiment changé depuis le début de la crise des coronavirus :

« Le groupe joue peut être au naïf. Certes, rien n¹a vraiment changé pour 
tout ce qui touche aux problèmes techniques et de sécurité des équipement 
Huawei, mais le climat politique lui, s’est en revanche terriblement tendu.
Un article dans le Mail on Sunday paru ce week-end indiquait qu’à Downing 
Street on estimait que la Chine allait devoir « rendre des comptes » de sa 
gestion du coronavirus.

« La position des députés qui affirment qu’aucune entreprise chinoise ne 
devrait être autorisée à jouer un rôle dans les infrastructures vitales du 
Royaume-Uni pourrait bien en sortir renforcée. »

Le 29 mars, le quotidien britannique Daily Mail a rapporté que la position du 
Premier ministre britannique Boris Johnson et de ses alliés au Parlement 
avait « viré » sur la Chine à cause du coronavirus:

« Les ministres et les hauts responsables de Downing Street ont déclaré 
que l’État communiste devait « rendre des comptes » sur sa gestion de 
l’épidémie et qu’l encourait le risque de devenir un « État paria ».

« Ils sont furieux de la campagne de désinformation de la Chine, de sa 
tentative d’exploiter la pandémie à des fins économiques et des atroces 
violations des droits des animaux qui selon les experts seraient à l’origine 
de l’épidémie. »

Le 28 janvier, au grand dam des États-Unis, Johnson avait accordé à 
Huawei un rôle dans la mise en place des réseaux mobiles 5G de nouvelle 
génération. La volonté du président américain d’exclure la société de 
télécoms chinoise s’explique par le fait que la 5G peut être utilisée à des 
fins d’espionnage. Le Financial Times, basé à Londres, a rapporté que le 
président américain Donald J. Trump avait « explosé de fureur » contre 
Johnson à l’occasion d’un appel téléphonique sur le sujet. Une partie du 
cabinet du premier ministre et nombre d’élus au Parlement font désormais 
pression pour que Johnson revienne sur sa décision.
Après que des responsables chinois aient accusé les États-Unis et l’Italie 

d’avoir déclenché la pandémie de coronavirus, le Daily Mail a cité une 
source du gouvernement britannique qui disait :« Ils mènent une infecte 
campagne de désinformation et c’est inacceptable. Ils [le gouvernement 
chinois] savent qu’ils se sont trompés et au lieu d’assumer, ils propagent 
des mensonges. »

Le journal a poursuivi :

« Les conseillers scientifiques de M. Johnson l›ont informé que les 
statistiques officielles chinoises pourraient avoir « minimisé (le nombre de 
cas de coronavirus) par un facteur de 15 à 40 ». Et le numéro 10 (résidence 
du premier ministre) estime que la Chine cherche à renforcer son pouvoir 
économique pendant la pandémie avec des « aides prédatrices » en 
direction de tous les pays du monde.

« Un examen majeur de la politique étrangère britannique a été suspendu 
en raison de l›épidémie de Covid-19 et ne sera sans doute pas réactivé 
tant que durera l’épidémie. Une source gouvernementale proche de cette 
procédure de révision a déclaré : « La planche à dessin diplomatique n›est 
pas abandonnée, loin de là. Dire que nous allons reconsidérer la question 
est un euphémisme ».

Une autre source a déclaré : « Il faudra faire les comptes à la fin ». Un 
autre encore a ajouté : « La colère est générale ».

Un haut ministre du Cabinet a déclaré : « Nous ne pouvons pas rester 
les bras croisés, accepter que le secret qui structure l’État chinois ruine 
l›économie mondiale, puis revenir aux relations d›avant comme si de rien 
n›était. Nous autorisons des entreprises comme Huawei non seulement 
jouer un rôle dans notre économie, mais aussi à devenir des éléments clés 
de notre infrastructure. »

Dans The Mail on Sunday du 29 mars, l’ancien chef du Parti conservateur 
Iain Duncan Smith a écrit :

« Toutes les questions peuvent et doivent être discutées, sauf une semble-
t-il : nos relations futures avec la Chine.

« Dès qu›il est question de la Chine, les gens se tortillent comme s’ils 
étaient mal assis et secouent la tête. Il me semble pourtant vital de discuter 
de la façon dont nous sommes devenus dépendants de cet État totalitaire.

« La Chine est un pays qui se fixe d›impitoyables objectifs stratégiques 
internes et externes sans se poser la question des droits de l’homme. Notre 
précipitation à faire des affaires avec la Chine a balayés nos scrupules sur 
le sujet.

« Vous rappelez-vous ouvernement du Premier ministre David Cameron 
de 2010 à 2016 a fait de nos relations avec la Chine un axe majeur de 
la politique du gouvernement britannique ? Les ministres paraissaient si 
déterminés à accroître les échanges qu’ils étaient prêts à tout.

« On me dit même qu›en privé, ce tournant a été appelé le « Kow-Tow 
Project » - un mot que le dictionnaire Collins définit ainsi : « être servile ou 
obséquieux ».

« Nous n’étions pas les seuls. D’innombrables chefs d’Etat ces dernières 
années ont eux aussi mis de côté le comportement effroyable de la Chine 
en matière de droits de l’homme afin de conclure des accords commerciaux 
avec Pékin ...

« Grâce au Kow-Tow Project, le Royaume-Uni enregistre un déficit commercial 
annuel avec la Chine de 22,1 milliards de livres sterling (24,9 milliards d’euros). 
Et nous ne sommes pas les seuls à être en dette avec Pékin.

« L’excédent commercial de la Chine sur le reste du monde est de 339 
milliards de livres sterling (408 milliards d’euros). Pire, des secteurs clés 
entiers de la production occidentale sont allés s’installer en Chine ...

« La triste vérité est que dans tous les domaines - santé, commerce, 
manipulation des taux de change ou répression interne - la Chine bafoue 
les règles normales de comportement. Pendant trop longtemps, les 
nations se sont couchées devant la Chine dans le vain espoir de passer 
des accords et de remporter des marchés.

Mais sitôt sortis de cette terrible pandémie, il deviendra impératif de 
repenser cette relation pour l’établir sur une base plus équilibrée et plus 
honnête. »

Soeren Kern est Senior Fellow du Gatestone Institute de New York.
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Mensagem do Comandante 
do Exército
 Oficiais, Sargentos, Praças e Funcionários Civis do Exército Português,
Portugal acabou de ver prolongado o estado de emergência, associado 
ao imperioso combate ao COVID-19.

Desde que esta nova doença atingiu o nosso país, entretanto classificada 
como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, os Portugueses têm 
constatado uma crescente evolução em termos de pessoas contaminadas 
e, com visível pesar, de pessoas consequentemente falecidas.

Perante esta realidade, nos últimos dias tornou-se inevitável uma 
generalizada mudança de comportamentos, envolvendo um rigoroso 
distanciamento social e impreteríveis restrições e obrigações, com vista 
a minimizar e a conter os efeitos desta declarada pandemia.

Mas também, desde a primeira hora, foram notórias a postura e a 
actuação do Exército.

Inicialmente, com uma criteriosa antecipação, assente na elaboração de 
um plano de contingência, com cenários progressivos de emprego das 
respectivas capacidades, em razão da esperada evolução da situação.

Depois, direccionando imediata e primariamente as estruturas de saúde 
na sua dependência, em apoio ao Hospital das Forças Armadas (HFAR) 
e ao Serviço Nacional de Saúde.

Porém, rapidamente o Exército se viu confrontado com crescentes 
solicitações de pessoal, de infraestruturas, de meios logísticos e 
mesmo de acções específicas, por parte das mais diversas entidades e 
instituições.

Foi assim que, no pleno respeito das regras de coordenação 
superiormente estabelecidas para intervenção das Forças Armadas 
neste tipo de situações, o Exército foi correspondendo, na justa medida 
das suas capacidades.  

Neste contexto, reforçou o HFAR com pessoal de saúde e com a 
montagem de um módulo do Agrupamento Sanitário especificamente 
adaptado à presente emergência. Foi contribuinte decisivo na montagem 
de vários hospitais de campanha improvisados, por todo o país. Levantou 
um total de dez centros de acolhimento no continente e nas regiões 
autónomas. Montou dezenas de tendas para triagem e disponibilizou, 
até ao presente, cerca de três milhares de camas, essencialmente a 
pedido de Câmaras Municipais. Triplicou as equipas e a subsequente 
produção do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, 
procedendo simultaneamente à distribuição de material da reserva 
estratégica nacional à responsabilidade da Direcção-Geral da Saúde. 
Obteve, adicionalmente, através da Unidade Militar Laboratorial de Defesa 
Biológica e Química, a certificação técnica e passou a realizar testes 
completos de confirmação do COVID-19. Efectuou descontaminações 

de lares de idosos, por intermédio do Elemento de Defesa Biológica 
Química e Radiológica. Participou na distribuição de alimentação a 
pessoas sem-abrigo na área de Lisboa. Com o Centro de Informação 
Geoespacial, apoiou a Administração Central do Sistema de Saúde na 
georreferenciação e gestão integrada dos 99 estabelecimentos de saúde 
à responsabilidade daquela entidade. Através do Centro de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar, está a estudar e a 
desenvolver equipamentos de protecção hospitalar. Incumbido de nova 
tarefa, uma equipa de gestão especificamente nomeada encontra-se a 
programar o levantamento, no mais curto prazo possível, do Centro de 
Apoio Militar COVID-19, em Lisboa-Belém, com a capacidade máxima 
de 150 camas. Acrescem, ainda, três equipas do Módulo de Intervenção 
Psicológica, que já desenvolveram acções da sua competência junto de 
grupos de pessoas afectadas.

Este volume de tarefas, em território nacional, não fez esmorecer o 
esforço de centenas de camaradas do Exército, empenhados no exterior 
do território nacional. Para todos eles dirigimos um esforço de salvaguarda 
da sua integridade face ao COVID 19, afiançando-lhes também o corrente 
apoio nos teatros, assim como às suas famílias, em Portugal.  

O conjunto das múltiplas e diversificadas acções desenvolvidas pelo 
Exército, nas últimas semanas, atesta o espírito de missão, a competência, 
a coragem moral e física, a polivalência e a generosidade de todos quantos 
servem na nossa secular instituição.

Por isso, este é o momento de dirigir, a todos os militares e funcionários civis 
que servem no Exército, justas e oportunas palavras de Reconhecimento 
e de Agradecimento por todo o esforço, individual e de conjunto.

É previsível que muitos, nos próximos tempos, estejam sujeitos a maiores 
riscos, no cumprimento das tarefas atribuídas. Assim, reveste-se de 
acrescida importância que sejam dotados dos adequados equipamentos 
de protecção, tal como deverão seguir as apropriadas posturas de 
autoprotecção orientadas para a missão. Insistiremos na meta de 
proporcionar, a todos, a suficiente blindagem perante as situações com 
que se defrontarão. Aliada ao somatório de comportamentos responsáveis, 
individuais e colectivos, teremos a garantia da nossa resiliência, factor 
essencial para a continuidade da capacidade de resposta do Exército, 
competente e credível.

Com a proficiência e a prontidão que nos são características, 
continuaremos, de forma coesa e responsável, a planear proactivamente, 
a balancear as disponibilidades, a amplificar as capacidades e a actuar no 
limite das possibilidades. Sempre predispostos a apoiar e a corresponder 
às solicitações da sociedade em que nos inserimos, e de que somos parte 
indissociável.

Nesta fase subsequente do combate à pandemia que assola todos os 
Portugueses, o Comandante do Exército reitera o seu apreço a todos os 
que integram a nossa família castrense, pelo que já realizaram, e manifesta 
confiança na sua tenacidade e ânsia de superação, sempre ao serviço de 
Portugal.

Lisboa, 03 de Abril de 2020

José Nunes da Fonseca 
General
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Chaque fois que j’écoute les conférences de presse de François Legault, je 
repense aux messes de mon enfance.

J’avais 11 ou 12 ans, j’allais à l’église presque tous les dimanches, à pied, avec mon père.

Pour tout dire, ce n’était pas pour réentendre la énième lettre de Saint-Paul 
apôtre aux Corinthiens ou l’interprétation douteuse du Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux précédant la lecture de l’Évangile.

Sous mon apparente ferveur religieuse se cachait un autre dessein. J’étais 
secrètement amoureux d’une jolie fille de ma classe. Qui fréquentait, elle aussi, 
la messe dominicale de 11h. Sa présence envoûtante compensait amplement les 
sermons ennuyeux du vicaire…

N’empêche qu’il y avait dans ces messes quelque chose de réconfortant. Même 
pour un petit gars de 11-12 ans comme moi. Ça tenait au rassemblement en lui-
même. Je voyais mon père, tout sourire, saluer des amis, des connaissances.

Ça tenait aux poignées de main qu’on s’échangeait pour se donner la paix.

Ça tenait aussi beaucoup, je pense, aux répétitions. Entendre chaque semaine 
les mêmes prières, dites dans le même ordre, avait quelque chose d’assommant. 
Mais aussi, quand j’y repense, de rassurant. D’inébranlable. Ces messes avaient 
beau être plates à mort, elles étaient un rendez-vous incontournable de la 
semaine. Un roc auquel s’accrocher dans le doute et le tourment.

Ainsi en est-il des conférences de presse quotidiennes de François Legault, 
Horacio Arruda et Danielle McCann qui battent des records de cote d’écoute. 
Environ 2,5 millions de téléspectateurs regardent chaque jour la Sainte-Trinité 
faire le point sur la COVID-19. Notre premier ministre est plus écouté que La Voix 
et District 31, c’est dire…

C’est devenu notre messe quotidienne. Notre phare, notre repère, dans un 
monde qui a changé du tout au tout en moins d’un mois. Notre nouvelle liturgie.
Avec les mêmes répétitions rassurantes que les messes de mon enfance. Chaque 
jour, le premier ministre commence par réciter le nombre de nouveaux cas, de 
nouvelles hospitalisations, de nouveaux décès. Et je me surprends chaque fois 
à surveiller le moment précis où Legault offrira ses condoléances aux proches.

Puis il y a le sermon du bon docteur Arruda. Jamais ennuyeux, souvent amusant. 
Ses allusions rigolotes aux tartelettes portugaises ou au jambon à l’ananas font 
un malheur sur les médias sociaux, devenus le nouveau parvis de l’église.

Fini le Notre Père, la prière en vogue est désormais le fameux «Ça va bien aller».
La messe Legault se termine toujours de la même manière. Avec le rappel des 
trois grands Commandements de la pandémie. Vous les connaissez aussi bien 
que moi…

Le curé Legault et le vicaire Arruda sont les nouveaux gardiens de la morale 
publique. Ils décident de ce qui est bien ou mal. Se tenir loin des autres? C’est 
bien. Briser sa quarantaine? C’est mal. D’ailleurs, vous me ferez 10 lavages de 
mains en pénitence, mon fils…

Ils sont devenus les prêtres d’une nouvelle religion. Où le paradis est une courbe 
qui s’infléchit vers le bas. L’enfer? Un hôpital débordé de malades et à court des 
respirateurs.

On peut bien dire qu’on ne veut pas revenir à l’époque où la religion décidait 
de tout. Ces jours-ci, nos racines judéo-chrétiennes remontent allègrement à la 
surface.

 La messe de Legault
Par Patrick Duquette / Le Soleil (texte et photo)

Pakistan: des centaines de chats, 
chiens ou lapins, victimes indirectes du 
coronavirus

AFP/Handout

Pakistan: des centaines de chats, chiens ou lapins, victimes indirectes du 
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Ils étaient entreposés dans des conditions misérables et n’ont pas été nourris du 
fait du confinement des villes. Au Pakistan, des centaines de chatons, chiots et 
autres lapins sont devenus les victimes indirectes du nouveau coronavirus.

Deux semaines après la fermeture de l’Empress market (marché de l’Impératrice) 
à Karachi (Sud), un labyrinthe aux recoins sombres et humides, Ayesha 
Chundrigar pouvait encore entendre leurs cris depuis l’extérieur de ce bâtiment 
colonial datant du XIXe siècle.

Près d’un millier d’animaux de compagnie y avaient été abandonnés. «Quand 
nous sommes entrés, environ 70 % d’entre eux étaient morts. Leurs corps étaient 
couchés sur le sol», raconte cette fondatrice d’une ONG de défense des animaux. 
«C’était horrible.»

Les chats étaient enfermés à deux ou trois dans de petites cages à oiseaux, 
sans lumière ni ventilation, et encore moins d’eau ou de nourriture. Les animaux 
survivants étaient assis parmi les morts, tremblants.

A Lahore (Est), deuxième mégalopole pakistanaise, aux 12 millions d’habitants, 
des cadavres de chiens ont été retrouvés dans un égout près de Tollington 
Market, plaque tournante du business des animaux de compagnie.

Kiran Maheen a pu sauver une vingtaine d’entre eux après avoir convaincu les 
autorités de la laisser entrer dans cet autre édifice bâti du temps des Britanniques. 
Mais elle est arrivée trop tard.

«Quand la police a ouvert les rideaux roulants, beaucoup d’animaux étaient déjà 
morts à l’intérieur», nombre d’entre eux par asphyxie, se souvient Kiran Maheen, 
qui a également créé une association de défense des animaux.

La police affirme avoir proposé aux commerçants de relâcher les bêtes dans des 
endroits sûrs où ils pourraient les nourrir. Certains les ont alors jetées dans une 
canalisation, où elles se sont noyées.

Cruauté

Les droits des animaux sont loin de constituer une priorité au Pakistan, où la loi 
la plus récente pour ce qui touche aux problèmes de cruauté à leur encontre 
remonte à 1890.

Chaque année, les autorités de Karachi mènent de vastes campagnes 
d’empoisonnement de centaines de chiens errants. Partout, les zoos sont dans 
un état déplorable.

Des centaines d’animaux exotiques ont en outre été importés ou élevés sur place 
ces dernières années. Pour que de riches Karachites puissent parader sur les 
réseaux sociaux avec des lions dans leurs 4X4 de luxe.

Dans un tel contexte, le sort des animaux de compagnie relève du combat perdu 
d’avance. D’autant que le Covid-19 a fait 54 morts et près de 3.900 malades au Pakistan, 
le confinement plongeant des millions de travailleurs journaliers dans le dénuement.

Alors que la gestes de charité à destination des plus pauvres sont très fréquents dans 
cette société musulmane, bien plus rares sont ceux qui aident les quadrupèdes.

Khurram Khan, lui, nourrit chaque jour une douzaine de chats de son voisinage. 
«Ils ressentent les douleurs et les misères comme nous», observe ce trentenaire 
vivant dans un quartier de classe moyenne.

Mais les militants de la cause animale ne perdent pas espoir. Ayesha Chundrigar a 
remporté une petite victoire en convainquant les autorités de Karachi d’autoriser son 
équipe à entrer dans les magasins d’animaux deux heures par jour pour s’en occuper.

Kiran Maheen, elle, pense déjà à l’avenir : «Nous essayons d’utiliser le 
confinement pour faire pression et obtenir la fermeture complète de cet endroit.»
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No dia 9 de Abril de 1921 foram conduzidos para o Mosteiro da Batalha, os dois 
Soldados Desconhecidos vindos da Flandres e da África Portuguesa, simbolizando o 
sacrifício heroico do Povo Português nos referidos teatros de operações, e a partir da 
sua organização (1923) a LIGA DOS COMBATENTES, todos os anos, com a presença 
das altas entidades militares e civis, presta homenagem aos soldados desconhecidos 
começando com uma Missa Solene que é celebrada pelo Bispo das Forças Armadas 
e de Segurança. 

De seguida, no exterior, realiza-se a cerimónia militar com discursos, condecorações, 
e a presença e desfile dos militares dos ramos das forças armadas e de segurança.

No Museu das Oferendas segue-se a assinatura do Livro de Honra da Liga dos Com-
batentes e a deposição de coroas de flores na SALA DO CAPÍTULO ,  que com o Mu-
seu das Oferendas está sob a responsabilidade da LIGA DOS COMBATENTES.

Esta cerimónia estava prevista no Mosteiro da Batalha para o dia 4 de Abril e no dia 
18 de Abril no Cemitério de Richebourg e no Monumento da La Couture, França.

Este ano, devido à crise sanitária que adveio do corona virús, as cerimónias tanto em 
Portugal como em França foram canceladas, mas os Núcleos, face a estas circuns-
tâncias, realizaram simples cerimónias locais. Em Lisboa começaram ontem com a 
celebração online de diversas missas, dado que sendo hoje 5ª feira Santa os rituais 
litúrgicos estão reduzidos aos do dia.

Agradecemos pois ao grupo de sacerdotes que amavelmente rezaram missa no dia 8 
de Abril pelas intenções da Liga dos Combatentes no Dia do Combatente, 9 de Abril: 
pelos militares que cairam na Batalha de La Lys, França, no dia 9 de Abril de 1918, 
militares da guerra do Ultramar,  das actuais operações de paz e humanitárias e mili-
tares actuais das forças armadas e de seguarança e suas famílias.

- ao Sr. Bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério, que às 19h00 cele-
brou via facebook da Paróquia de Póvoa de Santo Adrião— https://www.facebook.
com/paroquiapsadriao/ com o Padre Carlos da mesma paróquia.

- o Padre Leone Orlando, da Paróquia da Amora, às 19h00 , via facebook do Padre 
Leo https://www.facebook.com/leone.orlando. e youtube.com/c/ParóquiaAmora2.

- o Padre António Colimão— na sua residência às 18h30,
- o Padre Rafael da Costa— às 18h00 no Seminário do Sagrado Coração de Jesus—  
Aveiro

- e o Padre Jorge Luiz Miranda Perez—na COLOMBIA.

Hoje, e numa Lisboa deserta e debaixo de uma chuva contínua , o Presidente 
da Liga dos Combatentes, TGeneral Chito Rodrigues acompanhado pelo Vo-
gal da Direcção Central TCoronel José Pires Martins, depuseram uma coroa 
de flores junto ao Monumento aos Combatentes da Grande Guerra, na Aveni-
da da Liberdade.

Cedo, de manhã, a mensagem do Sr. TGeneral foi difundida pelas redes so-
ciais, pelos Núcleos e sócios.

Mensagem no dia 09 de Abril de 2020, DIA DO COMBATENTE, pelo Presiden-
te da Liga dos Combatentes, Tenente-general Joaquim Chito Rodrigues

“ Exmo. Senhor, Presidente da República e Presidente de Honra do Conselho 
Supremo da Liga dos Combatentes

Exmo. Senhor, Ministro da Defesa Nacional e Vogal de Honra do Conselho 
Supremo da Liga dos Combatentes

Exmo. Senhor, Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas e Vogal 
de Honra da Liga dos Combatentes

Exma. Senhora, Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos 
Combatentes

Exmos. Senhores, Chefes do Estado Maior da Armada, do Exército, da Força 
Aérea e Vogais de Honra da Liga dos Combatentes

Exmos. Senhores, Comandante Geral da GNR e Director Nacional da PSP

Exmos. Membros do Conselho Supremo e Conselho Fiscal da Liga dos Com-
batentes

Exmos. Senhores, Presidentes dos Núcleos da Liga dos Combatentes e das 
Estruturas de Apoio Social, à Cultura e à Saúde

Membros e Funcionários da Liga dos Combatentes

Caros Combatentes,

9 DE ABRIL - DIA DO COMBATENTE 
102.º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DE LA LYS
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Hoje, 9 de Abril, é Dia do Combatente. Motivos imponderáveis impedem-nos 
de evocar este dia da forma tradicional.

Hoje, porém, embora separados e confinados, sentimo-nos como sempre jun-
tos, fazendo frente a um inimigo biológico invisível que ameaça todos os por-
tugueses e a humanidade, num combate sem frentes e em todos os espaços.
Hoje, todos temos a real noção do que é combater sem armas, sem meios 
logísticos e meios humanos suficientes. Hoje, enquanto não for viável o cont-
ra-ataque, a estratégia é adotar a defensiva e jogar com o tempo, contendo 
e reunindo meios. Estamos todos na frente de combate cumprindo ordens 
legais e legítimas. Entretanto, como sempre, na frente ou na área de reta-
guarda, o serviço de saúde salva vidas.

As minhas primeiras palavras são, por isso, para homenagear os que já 
caíram e incentivar os que continuam a salvar vidas, os que trabalham ar-
riscando a vida e os que se confinam para roubar ao inimigo a vontade de 
combater, derrotando-o.

Felizmente até hoje a nossa Instituição tem-se mantido forte e as nossas 
Residências do Porto e Estremoz sem problemas. Continuemos lutando e 
aplicando corretamente os nossos Planos de Contingência.

Minhas senhoras e meus senhores, portugueses e portuguesas,

Hoje, dia 9 de abril, nos santuários da Pátria, lugares de memória, em todo 
o país e no estrangeiro, em cerimónias simples, onde houver um Núcleo da 
Liga dos Combatentes, evocamos o dia 9 de abril de 1918, o primeiro dia da 
histórica Batalha de La Lys, em França.

O Dia Nacional do Combatente.

Dia em que o sofrimento, o heroísmo e a coragem, se misturaram com o 
desespero e o desalento.

O guerreiro se cruzou com o prisioneiro. O abandono com a revolta. A segu-
rança com a insegurança. O sangue com as lágrimas.

A vitória individual com a derrota coletiva. A derrota tática com a vitória 
estratégica. A boa com a má política. Comandos estrangeiros com coman-
dos nacionais. Os heróis vivos com os heróis mortos.

Batalha de La Lys. Repositório de lições que uma vez aprendidas, jamais 
deviam ser repetidas.

Não foi, porém, nenhum Alcácer Quibir. Ali não se perdeu independência. 
Ali, ganhou-se independência. Com o sacrifício de uma geração que hoje 
mais uma vez honramos e recordamos.

Berçário e verdadeiro símbolo, síntese da História de um país, construído 
sobre vitórias e derrotas dos seus homens de armas, que soube sempre, de 
ambas, retirar as consequências, mantendo a sua identidade e a sua inde-
pendência quase milenar.

Acabada a guerra, os que nela se bateram, continuaram a sua luta para que 
os vivos fossem enaltecidos e os mortos fossem honrados.

Hoje evocamos os 102 anos desse momento histórico.

Mas celebramos também os cem anos da primeira homenagem significativa 
aos soldados desconhecidos.

Aconteceu, em 1920, em Inglaterra e na França, na Abadia de Westmins-
ter e no Arco do Triunfo, o que levou a apresentação no parlamento portu-
guês da ideia de materializar, em Portugal, idêntica homenagem ao soldado 
desconhecido português da Grande Guerra.

A discussão política que se seguiu quanto ao lugar onde colocar os restos 
mortais dos soldados desconhecidos vindos da França e de África. Se ini-
cialmente se apontou para os Jerónimos e para o Panteão, ambos em Lis-
boa, acabou por ser decidido, já em 6 de abril de 1921, que seria na Batalha, 
o que aconteceu a 9 de abril do mesmo ano.

A Liga dos Combatentes, cuja fundação remonta igualmente a 1921, nunca 
mais deixou de honrar e evocar, em Portugal, o dia 9 de Abril de 1918, como 
o Dia do Combatente.

Dia do Combatente em que para além de homenagearmos aqueles que 
participaram na guerra de curta duração que daria início à Época das Guer-
ras Totais, homenageamos todos os Combatentes que serviram Portugal ao 
longo da sua História, nomeadamente aqueles que, como nós, fizeram uma 
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Guerra Limitada de longa duração, com consequências físicas e psicológi-
cas dramáticas para os combatentes e para o país, bem como aqueles que 
hoje, em Forças Nacionais Destacadas, servem Portugal e a paz no mundo.
Quando reflectimos sobre o significado histórico do lugar da Batalha, onde 
tradicionalmente evocamos este dia, e onde ao multicentenário mosteiro de 
Santa Maria da Vitória se juntou, de pé, em estátua equestre, D. Nuno Ál-
vares Pereira, se ergueu o monumento a Mouzinho de Albuquerque e se 
integrou o túmulo do soldado desconhecido, sentimos que há gerações e 
gerações de portugueses que um dia ali se reencontraram e se continuam a 
encontrar com a História de Portugal e reconheceram e reconhecem naque-
le espaço, um dos mais importantes lugares de memória do país.

Por isso, consideramos fundamental o que há anos vimos defendendo e pro-
pondo. A Batalha está, por um lado, em dívida para com os combatentes da 
guerra do ultramar, por outro lado, a Batalha merece completar o seu acervo 
histórico e arquitectónico, homenageando o esforço de mais uma geração, a 
geração da Guerra do Ultramar. Geração que, tal como em Aljubarrota, como 
na Restauração, protagonizou, durante 21 anos, uma das Batalhas Decisivas 
da História de Portugal. De facto, com a guerra do Ultramar e o 25 de Abril, 
como naqueles momentos Históricos, as Forças Armadas alteraram decisiva-
mente o destino do país.

Minhas senhoras e meus senhores,

Num momento em que em Portugal, ao nível da Assembleia da República, se 
desenvolvem trabalhos tendentes a aprovação de um Estatuto do Combatente 
em que se procura o consenso em sede de Comissão de Defesa Nacional, 
para a adopção de medidas sociais e económicas concretas de apoio aos 
combatentes, é momento para mais uma vez apelarmos, na pessoa do seu 
Presidente Dr. Marco Perestrello, que tão bem conhece os problemas dos 
combatentes, pelas funções  governamentais já desempenhadas, para que 
a solução final tome em consideração para além das propostas do governo e 
dos partidos,  as propostas da Liga dos Combatentes e outras associações, 
dela resultando a revisão da lei e medidas concretas de apoio à saúde, apoio 
social e económico.

Se assim for, teremos uma verdadeira Lei do Reconhecimento e da Solida-
riedade e, finalmente, a reconciliação dos combatentes com o Estado e o seu 
reencontro com a dignidade que merecem.

Apelamos a que se não perca esta oportunidade histórica, mormente o difícil 
momento que atravessamos.

Minhas senhoras e meus senhores,

Neste último ano do primeiro século de vida da Liga dos Combatentes temos o 
orgulho e satisfação de afirmar que a Liga dos Combatentes está mais viva do 
que nunca e que o ano de 2019 foi, como anos anteriores, ano extraordinário 
em termos internos e internacionais.

Não podemos, no entanto, deixar de testemunhar a nossa profunda preocu-
pação com o ano 2020, quando face à actual conjuntura, é certa a perda 
de receitas próprias que nos conduzirão a situações difíceis de resolver e 
apontam para a necessidade de revisão orçamental e solicitação de apoios 
extraordinários.

Neste momento, para além do Estatuto do Combatente, outro problema vital 
nos ultrapassa e para o qual necessitamos de apoio urgente das mais Altas 
Entidades do Estado, nomeadamente do MDN.

Diz respeito a resolução definitiva da não aplicação do Princípio da Onerosi-
dade à Liga dos Combatentes. Desde 2014 que afirmamos com fundamento, 
ser ilegal, injusto e imoral, o Ministério das Finanças de três governos, tentar 
aplicar tal lei à Liga dos Combatentes, uma instituição que preserva a cultura, 
a saúde e o ensino, instituições isentas por lei do princípio da onerosidade. Há 
cinco anos a esta parte, que continuamos sendo, de forma diversa e descoor-
denadamente, solicitados pelo MDN e pelo MF para pagamento de 800 mil 
euros anuais por renda de seis imóveis, sedes e núcleos museológicos de 
Núcleos e que há décadas foram cedidas à Liga por protocolo com o Exército.
Seria entregar de volta ao Estado a subvenção anual que dele a Liga recebe, 
com óbvias consequências intoleráveis e inadmissíveis. Apelamos à isenção 
total da Liga, para os seis imóveis, que a Liga retirou do total abandono, 
recuperou e deu vida habitável e que são hoje sede de Núcleos da Liga dos 
Combatentes que preservam a história, promovem a cultura, a saúde e o 
ensino e são Núcleos Museológicos integrados no Museu da Liga dos Com-
batentes. Apelamos ao Presidente de Honra do Conselho Supremo da LC,  
Sua Exa. o Presidente da República e aos vogais de Honra desse conselho, 
suas Exas. o Ministro da Defesa Nacional, CEMGFA, CEMA, CEME e CEM-
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FA e à senhora SERHAC para que apoiem as decisões unânimes da Assem-
bleia-geral, Conselho Supremo, Direcção Central, Direcções dos Núcleos e 
Combatentes e ajudem, junto de quem tem poder de decisão nesta matéria, 
certamente o senhor Ministro das Finanças, a resolver este problema vital 
que se vem arrastando há anos.

O apelo que fazemos é legal, justo e moral. Não se trata da insensibilidade 
deste governo, mas da máquina burocrática de três governos que semestral-
mente ataca com secas e dolorosas facturas, a alma, o espírito e o corpo dos 
que sete dias por semana, 52 semanas por ano, voluntariamente, promovem 
a História, a solidariedade, apoio mútuo e os valores superiores do país, 
preservam a cultura, a saúde e o ensino, numa Instituição de apoio aos com-
batentes e famílias, deficientes físicos, mentais e sociais, há um século. É 
altura de aprofundar o cumprimento do nosso Estatuto, onde se lê: “O Esta-
do apoia a Liga dos Combatentes através do Ministério da Defesa Nacional”.
Pedimos apenas que deixemos de receber facturas e que dois desses imó-
veis, sedes dos Núcleos do Funchal e de Portalegre, deixem de constar da 
última lista publicada de património da Defesa Nacional a rentabilizar, já que 
não há forma mais digna de o fazer, do que servirem de casa dos Comba-
tentes de Portugal.

Acreditamos que ninguém estará interessado em criar condições de não 
sobrevivência ou de provocar a impossibilidade de cumprimento das mis-
sões da Liga dos Combatentes.

Minhas senhoras e meus senhores,

Dentro de um ano, estaremos a comemorar o centenário da fundação da 
nossa instituição. Estaremos certamente a contribuir para a garantia da Pe-
renidade da Liga dos Combatentes, no cumprimento dos seus objectivos 
estatutários de promoção dos Valores Superiores do País, da Segurança, 
da Paz, dos Direitos do Homem e da Solidariedade.

Termino com o Grito da Liga dos Combatentes:

Liga dos Combatentes!

Valores Permanentes!

Liga dos Combatentes!

Em todas as Frentes!

Viva a Liga dos Combatentes,

Viva Portugal!

Lisboa, 9 de Abril de 2020,

O Presidente da Liga dos Combatentes

Joaquim Chito Rodrigues, Tenente-general “

O Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, Almirante Silva Ri-
beiro, gravou uma mensagem online "Quero deixar a todos os antigos com-
batentes uma mensagem de fraternidade e dizer-vos que os militares de 
hoje sentem muito orgulho em todo o trabalho que os senhores fizeram ao 
serviço da Pátria", afirmou no vídeo colocado esta tarde nas redes sociais.
Afirmou também que devido à situação actual da pandemia:  "Hoje estamos 
igualmente envolvidos num esforço ao serviço de Portugal, com as Forças 
Armadas empenhadas no apoio ao Serviço Nacional de Saúde, ao Minis-
tério do Trabalho e Segurança Social e à Protecção Civil para que os portu-
gueses, perante esta pandemia, consigam resistir e ultrapassar os desafios 
que ela coloca".

O mesmo fizeram o Sr. Ministro da Defesa Nacional e a Srª Secretária de 
Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes.

A Marinha Portuguesa, publicou uma imagem com a legenda "Hoje e sempre 
homenageamos os nossos combatentes", e a Força Aérea Portuguesa na 
sua publicação afirmou que "Porque o futuro é construído com as bases do 
passado, hoje estamos juntos com todos os combatentes que estão na linha 
da frente. Obrigada aos nossos guerreiros."

O Exército representado pelo Regimento de Artilharia N.º 4 assegurou a guar-
da de honra no Mosteiro da Batalha ao túmulo dos soldados desconhecidos.

Isabel Martins, mkt do museu do combatente, 9 de Abril  de 2020

fotos hugo gonçalves da liga dos combatentes e dos facebook´s do Emgfa, Marinha ,Exército,
Força Aérea e Net.
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Sobre a guerra pós-moderna  
 
Drones, ciber-guerra, espionagem e comando via satélite, amanhã talvez 
navios não-tripulados, uso de recursos extra-atmosféricos (armas, bases, 
logística), etc. – eis o que já é praticado pelas grandes potências ou se 
planeia para o médio-prazo. Não dispensam o armazenamento e prontidão 
de armas explosivas de enorme potência, mas reservam a estas sobretudo 
um papel dissuasor, de ameaça latente sobre o potencial inimigo. 

Pelo contrário, dispor de uma panóplia diversificada de mísseis e 
lançadores, meios de “guidagem” e espoletas inteligentes de condução 
ao alvo é ainda um “oligopólio” técnico sempre pronto a disparar – o que é 
feito aqui e ali segundo uma avaliação política global e regional. Condição 
e vantagem para os poderes detentores: manter a investigação tecnológica 
que lhes assegure uma supremacia; dispor de stocks relativamente 
moderados, remuniciáveis a pedido (dado o custo elevadíssimo destas 
armas, a que os “poderes médios” não podem aspirar); não arriscarem 
a vida dos seus cidadãos nacionais, cujas baixas são hoje insuportáveis 
para as respectivas opiniões públicas. (Os actuais “populismos” também 
passam por aqui.)

Mas há ainda um terceiro nível que as grandes potências não desprezam: 
o das “acções especiais” ou “irregulares” (já usadas na 2ª guerra mundial 
– ver o livro Secret Forces: The Technique of Undergroud Movements, 
c. 1950, por F. O. Miksche, um checo que foi director de operações do 
general de Gaule em Londres), depois também chamadas de “contra-
subversão”, pois que foi essencialmente na segunda metade do século 
XX que se desenvolveram muitas das suas tácticas com os guerrilheiros 
que puseram fim aos últimos impérios coloniais. Aqui, os “operacionais” 
arriscam de facto as suas vidas, mas são geralmente voluntários, 
recompensados por outras formas mais subtis que não as tradicionais 
“honras” militares. Actuam também como conselheiros e instrutores 
de forças locais, actores “por representação” dos conflitos armados e 
sangrentos geridos por centros de poder ocultos ou situados a milhares de 
quilómetros de distância. Estas, são guerras relativamente económicas, 
pois as armas são baratas, o estipêndio dos combatentes ainda mais, e 
as rubricas secretas dos orçamentos aprovados democraticamente (ou 
não…) dispõem da flexibilidade e dos quantitativos necessários para toda 
a logística e o intelligence necessários a estas operações. Mas atenção: 
neste patamar de confronto e de conflito de interesses estatais e para-
estatais (de nações não reconhecidas, empórios religiosos ou, pura 
e simplesmente, de empresas criminais) também estão presentes os 
“médios poderes”, e não apenas as grandes potências. Médio-Oriente, 
“arco islâmico”, África Negra e mesmo um pouco a América Latina são os 
cenários regionais mais propícios à activação deste tipo “moderado” de 
polemologia.       

Duas outras zonas-de-confronto se aparentam àquela pela discrição e não-
publicidade das suas acções, mas com baixo risco para os “operacionais”: a 
guerra informática, que suscita já grande atenção e mesmo alarme público 
entre as elites e certas populações mais escolarizadas; e as potenciais 
armas químicas e biológicas, sobre as quais reina um silêncio um pouco 
inquietante, apesar de banidas por legislação internacional. 

Finalmente, persistem em largas áreas dos povos e países mais pobres do 
planeta as formas tradicionais de guerra terrestre elementar: abundância 
de combatentes, voluntários ou coagidos; armas de infantaria ou artilharia 
simples; viaturas semi-banalizadas; logísticas improvisadas “no seio 
do povo”; espionagem tradicional; clandestinidade, atentados pessoais 
e bombismo, eventualmente suicidário, e outras formas primitivas de 
violência (reféns, tortura, execuções, etc.). Na derrota e no desespero, até 
a faca de cozinha ou a viatura desgovernada podem servir.

Curiosamente, a Constituição portuguesa diz no seu Artº 135º, alínea c), 
que compete ao Presidente da República: «Declarar a guerra em caso de 
agressão efectiva ou iminente e fazer a paz […]» mas nada mais sobre 
tal matéria, como se se quisesse esconjurar da ideologia dominante tal 
ameaça. Faz-nos lembrar a consagrada fórmula proto-jurídica de “… e aos 
costumes disse nada”.   

De facto, com estas referidas variedades de guerra que actualmente 
existem – e não falamos de “guerra económica” porque verdadeiramente 
aí se trata de uma forma exacerbada e letal da nossa bem conhecida 
concorrência – bem podemos voltar a Clausewitz para lembrar que a 
guerra, afinal, não é outra coisa se não uma forma de fazer política “por 

outros meios”. Ou, situando-nos mais num terreno antropológico, arriscar 
dizer que a política (no sentido das “lutas pelo poder”, para o conservar, 
substituir, contestar, etc.) foi um meio mais racional e económico que os 
Homens encontraram para evitar a guerra.  

No meio disto tudo, onde pára e o que resta ao Homem? (assim escrito para 
cortar cerce o terreno ao feminismo estúpido; e também se distinguindo da 
Espécie Humana, porque lhe acrescenta alguma espiritualidade, cultura e 
civilização.) No apelo a um bom senso universal? (apesar das mensagens 
impotentes de um Guterres ou de um papa Francisco) No levantamento 
de grandes massas de pessoas indignadas? (mas facilmente manipuladas 
por poderes ocultos.) Na expectativa de uma mútua anulação de forças 
contrárias? Confiando (desconfiadamente) na pressão negocial dos mais 
moderados dos decisores sobre os seus “falcões”? Então? Não decerto 
ficando à espera de um milagre ou que do pior possa sair algo de bom.

Post Scriptum: Em plena crise epidémica do COVID-19, logo se ouviram 
muitas personalidades falar de “guerra”, mesmo antes da declaração 
do estado de emergência: (temos de agir) como se estivéssemos numa 
guerra! O ministro Santos Silva, participando num debate televisivo de 
grande audiência, fartou-se de falar em “ordens”, talvez para nos preparar 
para a vinda de alguma lei marcial. Percebe-se a intenção do alarme mas 
a comparação é forçada, errónea e tem inconvenientes: da guerra, as 
populações dos países ricos não fazem a mínima ideia do que seja, como 
coisas dos seus avós ou percebendo-as apenas através das imagens 
espectaculares dos filmes hollywoodescos; ao falar em mobilização de 
guerra para enfrentar a pandemia, prossegue-se na inculcação mental 
de que há sempre um inimigo a combater, eliminar, destruir (a luta-de-
classes foi a mutação novecentista das “guerras dos tronos” anteriores); é 
verdade que pode estimular o sentido de auto-defesa colectiva (preferível 
à luta agónica do “todos contra todos”), mas esse efeito poderia ser 
obtido de outros modos, como (por exemplo) quando se apela e organiza 
o salvamento dos passageiros e tripulantes de um navio em vias de 
naufragar. Não! A pandemia é uma tragédia! Mas a guerra é ainda pior: 
mata-se o semelhante para sobreviver; praticam-se violências e destruições 
incontáveis para atingir objectivos que muitas vezes nos são estranhos 
(com os verdadeiros responsáveis a geralmente se eximirem de assumir 
os ónus correspondentes); e, sobretudo na nossa época, envolvem-se 
sem pudor as populações civis, crianças, idosos e mulheres caseiras. E, 
individualmente, caímos por vezes em dramas terríveis, como o de acabar 
de matar o amigo por piedade, para lhe poupar maiores sofrimentos. É 
certo que, em determinadas circunstâncias históricas, é imperativo travar 
a guerra defensiva – a única moralmente aceitável em termos modernos. 
(E aqui urge compreender historicamente como se chegou aos exércitos 
nacionais.) Mas como identificar ser o caso, sobretudo nos tempos actuais? 
Perguntem talvez às populações do Médio-Oriente, o espaço geográfico 
mais afectado pelo fenómeno nas últimas décadas. Quem defende quem? 
O quê? Contra que inimigo? Como?   
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